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RESUMO: Este artigo tem por objetivo de forma sucinta fazer uma análise histórica sobre
santa Teresa de Ávila, freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante
por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual.
PALAVRAS-CHAVE: Santa; Teresa; Ávila.
ABSTRACT: This article aims to succinctly make a historical analysis of Saint Teresa of Avila,
a Carmelite nun, mystic and Catholic saint of the 16th century, important for her works on
the contemplative and spiritual life.
KEYWORDS: Santa; Teresa; The village.
RESUMEN: Este artículo pretende hacer un breve análisis histórico de santa Teresa de Ávila,
monja carmelita, santa mística y católica del siglo XVI, importante por sus obras sobre la
vida contemplativa y espiritual.
PALABRAS CLAVE: Santa; Teresa; Avila.
INTRODUÇÃO
Santa Teresa D'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila,
na Espanha, em 28 de marco de 1515 e faleceu em Alba, também na Espanha, em 4 de
outubro de 1582. Foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI,
importante por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual.
Pedagoga de excelência no caminho da oração e da espiritualidade é padroeira dos
professores por conta da sua maestria em lidar com as pessoas para auxiliá-las no caminho
rumo a Deus. No dia 27 de setembro de 1970 o Papa Paulo VI reconheceu-lhe o título de
Doutora da Igreja. Sua festa litúrgica é no dia 15 de outubro. Santa Teresa de Ávila é
considerada um dos maiores gênios que a humanidade já produziu.
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DESENVOLVIMENTO
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Teresa de Cepeda y Ahumada nasceu no dia 28 de março de 1515, em uma nobre
família de Ávila, na Espanha, filha de Alonso Sánchez de Cepeda e Beatriz de Ahumada.
Teve educação esmerada e muito cuidada pelos pais. Gostava de ler histórias de santos,
chegando a fugir de casa com seu irmão para dar a vida por Cristo tentando evangelizar
os mouros. Sua mãe faleceu quando Tereza tinha 14 anos. Então, seu pai a levou para
estudar no Convento das Agostinianas de Ávila. Aos 20 anos, decidiu-se pela vida religiosa,
apesar da resistência de seu pai.
Acredita-se que ela tenha contraído malária, e a doença fez com que ela ficasse em
casa por três anos. Durante esse longo período, para suportar as dores e o sofrimento da
doença, a jovem Teresa se dedicou a ler algumas obras cristãs, como “O Terceiro Alfabeto
Espiritual”, do padre espanhol Francisco de Osuna.
O livro não era muito diferente de outras obras medievais espanholas, que falavam
sobre a espiritualidade. O livro ensinava a fazer exercícios de contemplação interior, ou
seja, técnicas que eram conhecidas na época como orações mentais. Na obra, também
havia instruções para exames de consciência, avaliações e reflexões sobre os próprios atos.
Seguindo essas práticas, a jovem noviça finalmente conseguiu se recuperar da
doença. Assim, depois de três anos que ela havia interrompido seus estudos no convento,
Teresa voltou ao carmelo para assumir o hábito.
Após 25 anos no Carmelo pede permissão ao provincial, padre Gregório Fernandez
para fundar novas casas, com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde
ela morava haviam mais de 200 freiras. Apesar de a maioria ter ido contra, Santa Teresa
continuou com sua missão fundando várias casas, com o apoio de dois frades carmelitas,
o superior Antonio de Jesus de Heredia, e Juan de Yepes, (São João da Cruz).
Conseguiu depois de muita luta a autorização de Roma para separar a ordem das
carmelitas descalças, (por usarem roupas rasgadas e sandálias ao invés de sapatos e
hábitos), das carmelitas calçadas, ordem a que pertenciam. Deixou para São João da Cruz
a missão de continuar fundando novos conventos, escrevendo também a pedido de Santa
Teresa, as regras para os mosteiros masculinos.
Realizou uma grande reforma na Ordem das Carmelitas Descalças. Fundou vários
conventos, (32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos), com uma rígida forma de vida,
trabalho e silêncio. Santa Teresa foi considerada muito inteligente, e deixou várias obras
escritas, como o Livro da Vida, o Caminho da Perfeição, Moradas e Fundações entre outros.
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Com uma forte doutrina que dirige a alma até uma espiritualidade com Deus, no
centro do Castelo Interior, com base na espiritualidade carmelita, que são os quatro
degraus da oração: o recolhimento, a quietação, a união e o arrebatamento.
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Um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo, fato este que é
comemorado pelo Carmelo com a festa da Transverberação do coração de Santa Teresa,
no dia 27 de agosto. Tinha o dom de predizer o futuro e de ler as consciências das pessoas.
Das obras de Santa Teresa D'Ávila, a grande doutora da Igreja, o "Caminho de
Perfeição" é que mais pode auxiliar de forma prática aqueles que querem iniciar a vida de
oração.
A bibliografia de Teresa tem início com o "Livro da Vida", um registro autobiográfico,
em que a santa revela os fenômenos místicos com que foi agraciada por Deus. Esta obra
foi censurada pela Inquisição Espanhola, que não desejava que as carmelitas tivessem
acesso a tais informações. Portanto, o "Caminho de Perfeição" era o primeiro escrito de
Teresa que as monjas liam.
Tomando por base os estudos históricos e a sua própria autobiografia, sabemos que
Teresa D'Ávila nasceu em uma família de origem judaica que, porém, fazia questão de
esconder sua conversão ao catolicismo. Seus pais eram virtuosos e sua mãe faleceu logo
cedo.
Ela gostava também de meditar sobre a vida eterna, com seu irmão Rodrigo. A ideia
da eternidade entusiasmou de tal forma as duas crianças que elas decidiram fugir de Ávila
e entregar-se aos mouros para serem degolados como mártires. Chegaram, porém, tão
somente ao portão da cidade, onde foram encontrados pelo tio e levados de volta à casa
paterna. Esse episódio mostra que ela teve uma infância acalentada por ideais religiosos.
Teresa, no entanto, adquiriu de sua mãe o mau hábito de ler livros de romance. Com
isso, ficou vaidosa e acabou se envolvendo em namoricos com um primo. Quando o pai
descobriu, não titubeou, colocou-a num convento de agostinianas, o que lhe serviu de
correção.
No convento, conheceu uma monja que, instigando-a a récita do Santo Terço, lhe
ensinou a rezar novamente e fez renascer nela o ardor perdido na adolescência, a ponto
de Teresa considerar a possibilidade de entrar na vida religiosa.
Todavia, a santa tinha certa aversão à ideia de ir definitivamente para o convento e
ainda desejava casar-se. Decidiu-se pela vida religiosa quando raciocinou que seu desejo
maior era ir para o céu e que o melhor modo de isso ocorrer era se tornando monja.
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O "Livro da Vida" havia sido censurado pela Inquisição, como já foi dito, pois o Santo
Ofício não queria que as monjas tivessem conhecimento dos fenômenos místicos da Santa
Madre, para não incentivá-las. Assim, o primeiro manuscrito do "Caminho de Perfeição" foi
escrito para as primeiras doze monjas do Carmelo de São José, num estilo muito tranquilo,
bonito, familiar e desenvolto, porque ela tinha certeza de que não sairia dali. Ela chamava
o "Livro da Vida" de "o livro" e o "Caminho de Perfeição" de "livrinho".
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O Carmelo de São José "floresceu" em novas fundações. E Santa Teresa, prudente
que era, entregou o livrinho para um frei dominicano seu amigo e que também era
inquisidor. Ele censurou e melhorou o livro, de modo que Santa Teresa o reescreveu.
Embora haja duas versões do livro, a mais comum é a chamada "oficial", pois foi revisada
e reescrita pela própria santa.
O livro pode ser dividido, grosso modo, em três partes. Nos capítulos 1 e 3, a santa
dá a identidade das carmelitas, a finalidade do Carmelo São José. Depois ela fala sobre as
virtudes necessárias para viver a vida de oração e, finalmente, a vida de oração
propriamente dita, onde ela, mui livremente, comenta o Pai Nosso.
Santa Teresa não se sentia poeta, nem achava que escrevia com o intelecto ou, para
usar a palavra que ela usa, com o “entendimento”. Ela percebia que escrevia com o
sentimento, com a alma e com o corpo. Sobre isto se costuma citar o texto de Teresa no
qual ela diz que conhece uma pessoa que não sendo poeta, podia escrever versos (coplas)
com muito sentimento e expressar bem seu penar. É claro que essa pessoa é ela, Teresa
(Conferir: Libro de La Vida, 16,3). Sua inspiração poética vinha do amor que Teresa sentia
por Deus. Era embriaguez e êxtases. Transe e ímpeto. Ela tinha um dom natural para a
poesia, ou melhor, dito, para o poético.
Por isso na sua poesia não mostra muita preocupação com aspetos formais ou
acadêmicos. Isto vale também para a prosa. Seus textos são espontâneos, singelos, simples.
Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) em seu conhecido e citado artigo “De la poesía
mística”, escreveu que todos os místicos espanhóis são poetas, mesmo escrevendo em
prosa. E que em Santa Teresa esta característica é mais forte que em outros.
As estrofes que servem de cabeçalho aos poemas de Teresa, que se repetem durante
o poema, são os de melhor qualidade poética. Especialmente porque ficam em nossa
memória e os podemos repetir sempre. Por isso são também as partes mais famosas. O
grande exemplo disto é "Vivo sin vivir en mi".
Doutora Teresa igualmente aos outros místicos espanhóis escreveu parte de seu
pensamento em poesia. Esta poesia carece de beleza formal, porém está cheia de um
ímpeto amoroso que ninguém na Espanha conseguiu igualar.
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Os motivos que a levam a escrever são motivos religiosos. Canções de natal, canções
para as diferentes datas do ano litúrgico, "villancicos". Muitas vezes ela escreveu para
animar suas irmãs freiras, ou para alegrá-las.
A alegria, embora sempre sob um fundo de tristeza, era uma de suas características,
e possivelmente, muitas de suas poesias, que eram letras de canções, tinham por finalidade
passar para as outras freiras essa alegria. Lamentavelmente quase toda sua obra poética
hoje está perdida.
Oito anos antes de morrer, foi lhe revelado a hora de sua morte, aumentando mais
ainda o seu amor a Deus e as orações. Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582,
com 67 anos.
Depois de uma viagem para encontrar com a Duquesa Maria Henriques, ficou por
três dias de cama, pois estava bem debilitada, e disse a Beata Ana de São Bartolomeu :
"Finalmente, minha filha, chegou a hora da minha morte." E na hora de sua morte ela disse:
"Oh, senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face."
Foi sepultada em Alba de Tormes, onde estão suas relíquias. Depois de sua morte e
até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas, e se conserva intacto,
(incorruptível). Seu coração conservado em um relicário, em Alba, na igreja das Carmelitas,
tem uma profunda ferida, de quando foi marcado pelo anjo.
Em 1622, quarenta anos depois de sua morte, Teresa foi canonizada por Gregório
XV. Cinco anos antes, as Cortes Generales já haviam escolhido Teresa como padroeira da
Espanha ao mesmo tempo em que a Universidade de Salamanca conferiu-lhe o diploma
de Doctor ecclesiae. Este título, que significa "doutor da Igreja", é diferente da honraria
papal de "Doutor da Igreja", que é sempre conferido postumamente e que foi finalmente
agraciado a Teresa pelo papa Paulo VI em 27 de dezembro de 1970, a mesma data que
Santa Catarina de Siena recebeu o título que fez das duas as primeiras doutoras da história
da Igreja Católica.
Oração
"Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança.
A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta."
Ó Santa Teresa de Jesus, vós sóis a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar
conversando com Deus, Pai Filho e Espírito Santo.
Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da
bondade divina.
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Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de vossa vontade com a vontade de
Deus, com insistente perseverança até alcançarmos aquilo que necessitamos.
Ó Santa Teresa, fazei-nos fiéis a nossa oração da manhã e da noite, e a transformar
em oração o cumprimento de nossas tarefas de cada dia.
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Que a oração seja para nós a porta de nossa conversão e santificação, a chave de
ouro que nos abrirá as portas do Céu. Amém.
Santa Tereza de Jesus, Rogai por nós.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande legado à Igreja dessa Santa mística foi à reforma do Carmelo e sua
contribuição para a experiência metódica da oração pessoal na busca de uma intimidade
maior com Deus. Ela foi à fundadora do primeiro convento das Carmelitas Descalças, em
Ávila (Espanha), mas em toda a sua vida fundou 32 mosteiros. Santa Teresa foi reconhecida
pelo Papa Paulo VI, em 1970, como Doutora da Igreja, e foi a primeira mulher a receber
este título, pelas suas profundas obras.
Para Santa Teresa, a amizade com Deus é semelhante à amizade com os homens, de
modo que não é possível separar uma da outra. Ser amigo de Deus é viver constantemente
em um relacionamento de amor e diálogo, a oração.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Mario Méndez Bejarano (1857-1931). Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX,
[1927] Biblioteca Filosofía en español, Oviedo 2000.
Santa Teresa de Jesús. Libro de la Vida. In: Obras Completas de Santa Teresa, Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1979.
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Metropolitana de Manaus FAMETRO
RESUMO: O presente artigo científico, tem por objetivo abordar um tema de grande
relevância jurídica e social, realizando uma análise com relação ao princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana e o direito à Inviolabilidade sexual inerente a todo
indivíduo, e parte integrante do princípio supracitado, assim como, conceituar e entender
o que são as cifras negras na prática de crimes sexuais, e quais os motivos que levam a
essa incidência, além de discorrer acerca dos principais crimes contra a dignidade sexual
previstos em lei, que apresenta rol dos crimes com maior reprovabilidade pelo direito penal
e pela sociedade em geral. E apesar disso, possui baixa comunicação às autoridades, o que
gera a chamadas cifras negras da criminalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Dignidade da Pessoa Humana. Inviolabilidade Sexual. Cifra Negra.
Código Penal.
ABSTRACT: This scientific article aims to address a topic of great legal and social relevance,
carrying out an analysis in relation to the constitutional principle of human dignity and the
right to sexual inviolability inherent to every individual, and an integral part of the
aforementioned principle, thus how to conceptualize and understand what black figures
are in the practice of sexual crimes, and what are the reasons that lead to this incidence, in
addition to discussing the main crimes against sexual dignity provided for by law, which
presents a list of crimes with the greatest reprobability criminal law and society in general.
And despite that, it has low communication to the authorities, which generates the socalled black crime figures.
KEYWORDS: Dignity of human person. Sexual Inviolability. Black Cipher. Criminal Code.
INTRODUÇÃO
O estudo é voltado para uma análise de artigos constitucionais e penais que
asseguram aos cidadãos direitos nos quais são violados frequentemente, por criminosos
que não respeitam a vida humana, exige-se a necessidade de novas abordagens com
intuito de coibir a incidência de Cifra Negra na prática de crimes sexuais.
A escolha do tema está relacionada a atual situação em que se encontra a sociedade,
diversas pessoas vítimas de crimes sexuais, possuem diversos traumas advindas de um
delito geralmente praticado na adolescência ou infância, um impacto psicológico que torna
14
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a vítima uma pessoa instável. A falta de apoio do Estado bem como da sociedade conta
como um desestímulo para assim a vítima manter-se em silêncio.
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O estudo com relação ao tema abrange uma gama de delitos caracterizados pelo
não conhecimento das autoridades policiais. Através de dados estatísticos fica evidenciado
apenas os crimes computados oficialmente, porém, a uma diferença quantitativa pois a
criminalidade oculta não consta nas estatísticas, são infrações que ocorrem de fato e não
são informadas, esse acontecimento é chamado Cifra Negra.
No presente estudo tem-se por objetivo conceituar a Cifra Negra dentro da prática
de crime sexual, assim como verificar o tema com embasamento doutrinário de forma a
buscar o entendimento e base para esse artigo.
A análise da Cifra Negra será voltada a prática de crime sexual, a fim de o esclarecer
o processo no qual leva a vítima a não denunciar seu agressor, apresentando formas de
desmistificação por meio de incentivos que possam estimular a vítima a reportar o crime à
autoridade.
1. Dignidade da pessoa humana: Inviolabilidade Sexual
O princípio da dignidade da pessoa humana é sem dúvidas um dos pilares mais
importante da Constituição Federal, assim como, base para diversos tratados
internacionais. A partir desse princípio surge diversos direitos inerentes a todo cidadão,
independentemente de cor, raça ou religião.
Levando em conta o artigo 1°, III, da Constituição Federal, o qual discorre a respeito
da dignidade da pessoa humana deve ser entendido como garantia das necessidades vitais
do indivíduo, fundamento do estado democrático de direito e integra de forma geral a
dignidade sexual. Todo indivíduo, portanto, possui direito à inviolabilidade de seu corpo,
contando com proteção constitucional de forma abrangente.
É importante que seja verificada a amplitude quanto ao tema dignidade da pessoa
humana, pois há diversos direitos que integram essa esfera, a liberdade sexual e a sua
Inviolabilidade, são objetos integrantes do princípio da dignidade da pessoa humana. O
Estado possui a obrigação de proteger o bem jurídico tutelado, assim como criar meios e
políticas de assistência a vítimas de crimes sexuais.
"A administração pública se encontra vinculada ao princípio da
dignidade da pessoa humana, onde está possui o dever de protegê-la
e respeitá-la, ora, isso fica é facilmente visto quando o Estado tem por
obrigação abster-se de interferências da vida pessoal do cidadão que
sejam contrárias à dignidade pessoal, mas que tem o dever de
proteger a dignidade pessoal de todos os indivíduos de ingerências
15
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ou agressões oriundas de terceiros e do próprio Estado”. (SARLET
2000, p.89)
Nesse diapasão, fica evidenciado que o Estado deve agir como garantidor de
condições mínimas para que, assim, os indivíduos tenham uma vida digna. Desse modo, o
direito à inviolabilidade sexual nasce com o indivíduo, e se conserva com o mesmo durante
toda a sua vida, não sendo aceito qualquer tipo de violação. A Constituição Federal dispõe
no capítulo VII “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso artigo 226, §
8º: O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integra,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.
Ao ser citado pelo legislador todo tipo de violência está inclusa a violência sexual.
O artigo subsequente é voltado especialmente ao vulnerável: “artigo 227, § 4º: A lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”.
Sendo assim ocorre a violação do princípio da dignidade da pessoa humana sempre
que o indivíduo é rebaixado a mero objeto, ou seja, quando é tratado como coisa, quando
ocorre a descaracterização como sujeito de direitos, onde não há respeito pela vida e pela
integridade moral e física, não havendo assim, condições mínimas para uma vida digna.
Tendo como base a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade sexual é um
direito no qual toda mulher detém, seja ela branca, negra, jovem ou idosa, não importando
suas vestimentas e o local em que se encontra ou as condições em que se encontra. Sendo
assim, a inviolabilidade sexual está ligada a dignidade da pessoa humana sendo um dos
direitos amparados por esse princípio.
2. Crimes contra a liberdade sexual
Entende-se por liberdade sexual, um direito inerente a todo indivíduo, sendo um
elemento que integra a natureza humana. Sem a liberdade sexual, o indivíduo não se
realiza, pois não possui opção livre da própria sexualidade, não podendo gozar desse
direito.
“A tutela da dignidade sexual, está diretamente ligada à liberdade de
autodeterminação sexual da vítima, a sua preservação no aspecto psicológico, moral e
físico de forma a manter integra sua personalidade”. (CARPEZ, 2015, p. 21). Sendo assim,
integrante do princípio da dignidade da pessoa humana, pois ao ser ferida descaracteriza
a personalidade da vítima.
No Código Penal temos a tipificação de diversos crimes contra a liberdade sexual
nos artigos 213 a 234, sendo listado diversas condutas reprováveis penalmente lesivas à
dignidade sexual, tendo por objeto jurídico a proteção da sexualidade, com base na
liberdade que o indivíduo tem de dispor do próprio corpo.
16

www.conteudojuridico.com.br

2.1 Estupro
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O crime de estupro é dos mais antigos e conhecidos, além de ser bastante frequente
em todas as civilizações. Esse crime consiste na imposição de ameaça ou violência para a
prática de ato sexual. O objeto jurídico desse crime é a liberdade sexual, tendo como base
o direito que o indivíduo tem de dispor do próprio corpo. Está previsto no Código Penal
artigo 213 – “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão
de 6 (seis) a 10 (dez) anos”.
É de suma importância destacar que o crime de estupro é configurado como crime
comum, a partir da lei 12.015/2009, podendo assim, o sujeito ativo do delito ser homem
ou mulher, e o sujeito passivo pode ser também homem ou mulher, entretanto, em se
tratando de vítima vulnerável será caracterizado o crime de estupro de vulnerável, previsto
no artigo 217-A do Código Penal.
Para existir a conduta típica é necessário que todos os elementos do tipo penal
estejam presentes assim haverá ocorrência do crime previsto no artigo 213 do Código
Penal, sendo assim, constranger alguém com a finalidade de: ter conjunção carnal; praticar
outro ato libidinoso; permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
Para que seja configurado o crime de estupro precisa haver o não consentimento
por parte da vítima, ou seja, precisa estar demonstrado que não há consenso na conjunção
carnal durante o ato delituoso. Conforme orienta CARPEZ (2015, p. 29), é ínsito ao crime
de estupro que haja o dissenso da vítima, sendo necessário que ela não queira realizar a
conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, cedendo em face da violência empregada ou
do mal anunciado.
No crime de estupro, tem-se uma alta complexidade, por se tratar de crime
praticado em geral sem a presença de testemunhas, sendo a palavra da vítima o principal
meio de prova a ser empregado, e em muitos casos a palavra é o único elemento
comprobatório. Abrindo uma vasta discursão com relação a palavra da vítima e a
presunção de inocência do acusado.
O Ministério da Saúde no ano de 2006, lançou o Sistema de Vigilância e Violência
(VIVA), que tem por objetivo captar dados de violência, transmitir e disseminar dados que
são gerados diariamente. A partir de então, ficou evidenciado um número significativo de
violência sexual nos quais as vítimas buscaram assistência no sistema de saúde.
Os danos causados às vítimas não são apenas físicos, a vítima passa por um trauma
irreversível no qual carregará sequelas por toda sua vida. Nesse mesmo sentido o
entendimento doutrinário:
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"As vítimas de crimes sexuais em particular, o de estupro são as mais
intensamente vitimizadas. O estupro é um dos fatos criminosos mais
traumatizantes, gera de forma imediata os sintomas de transtorno de
estresse pós-traumático e, com frequência, sequelas psicológicas a
longo prazo. Segundo conhecidas investigações, o estupro ocasiona
reações emocionais severas, especialmente medo, depressão e raiva,
com a conseguinte mudança dos estilos de vida da vítima. Esta padece
um incremento significativo dos níveis de obsessão compulsão,
ansiedade, ideação, paranoia etc., que parecem correlacionar com a
entidade da força ou violência empregada pelo agressor. Um
percentual notório das vítimas desenvolve transtornos ou
transformações permanentes de personalidade" (GOMES; GARCÍA,
2002, p.91).
Como visto, existe uma vasta depreciação na vida da pessoa que sofre o estupro,
sendo os danos dificilmente reparáveis. Ao passo que, infere em todas as suas relações
sociais, nas quais muitas vezes prefere o silêncio por medo do julgamento da sociedade.
Por não noticiar o delito à autoridade, esse passa a compor as chamadas Cifras Negras, de
modo que, o agressor não irá responder penalmente pela sua infração penal, podendo
continuar a fazer outras vítimas.
É sabido que, o crime de estupro em qualquer de suas formas é caracterizado por
ser crime hediondo, nas conformidades do artigo 1‘, V, da lei 8.072/90. Os crimes
hediondos são aqueles que causam repulsa, por sua natureza, é inafiançável e insuscetível
de graça. O infrator do tipo penal (estupro) será punido severamente, por se tratar de crime
hediondo.
2.2 Assédio sexual
O crime de assédio sexual está previsto no artigo 216-A, do Código Penal:
“Constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Pena: detenção de 1 (um) a 2 (dois)
anos.
Como bem especifica o artigo supracitado, o assédio sexual é uma espécie de
coerção com natureza sexual onde uma pessoa em posição hierárquica superior em relação
a outra (subordinado).
Segundo o entendimento de Rogério Grecco: “essa ameaça deverá estar sempre
ligada ao exercício do emprego, cargo ou função, seja rebaixando a vítima de posto,
colocando-a em lugar pior de trabalho, enfim, deverá sempre estar vinculada a essa relação
18
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hierárquica ou de ascendência, como determina a redação legal” (GRECO, 2012, p. 520).
Visto isso, quando o fato ocorre fora do ambiente de trabalho, onde não há vinculo
hierárquico ou ascendência não há de se falar em crime de assédio sexual.
2.3 Estupro de vulnerável

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O crime de estupro de vulnerável é de fato um dos que causa maior revolta na
população por se tratar de pessoa indefesa a qual não possui capacidade de responder
por si, está previsto no artigo 217-A do Código Penal – “Ter conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Pena: Reclusão de 8 (oito) a 15
(quinze) anos”.
Para Fernando Capez a vulnerabilidade é caracterizada como: vulnerável é qualquer
pessoa em situação de fragilidade ou perigo. A lei não se refere aqui à capacidade para
consentir ou à maturidade sexual da vítima, mas ao fato de se encontrar em situação de
maior fraqueza moral, social, cultural, fisiológica, biológica etc1.
Segundo o entendimento de Mirabete Fabrinni “a dignidade sexual, é o sadio
desenvolvimento sexual e a liberdade física e psíquica em matéria sexual, de pessoas que
a lei considera mais vulneráveis ao abuso sexual”. (FABRINNI, p. 72, 2011).
Esse crime possui características diferente do estupro, pois aqui, não será analisado
o quesito do consentimento, por se tratar de vulnerável, quando não possui discernimento
para a prática do ato, não podendo oferecer resistência, seja pela idade, enfermidade,
problemas mentais e aquele que por outra causa não pode oferecer resistência, por
exemplo, em casos de embriaguez.
A legislação protege o vulnerável, pois, o mesmo não tem capacidade para decidir
sobre várias responsabilidades da vida adulta, muito menos sexual, a qual pode trazer
graves riscos à saúde e prejuízos psicológicos. Aduz Rogério Greco (2014, p. 746) “o estupro
de vulnerável, atingindo a liberdade sexual, agride, simultaneamente, a dignidade do ser
humano, presumivelmente incapaz de consentir para o ato, como também seu
desenvolvimento mental”.
Nesse delito penal tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos ativos a
cometer o crime de estupro de vulnerável. Essa infração, não ocorre apenas com a
1 MIGALHAS, Fernando Capez - Estupro de vulnerável e a contemplação lasciva: https://www-migalhascom-br.cdn.ampproject.org/v/s/www.migalhas.com.br/amp/depeso/253038/estupro-de-vulneravel-e-acontemplacaolasciva?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16367677741586&r
eferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F
%2Fwww.migalhas.com.br%2Fdepeso%2F253038%2Festupro-de-vulneravel-e-a-contemplacao-lasciva
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consumação do feito, portanto, qualquer ato libidinoso praticado contra vulnerável
caracterizará violação, não somente a conjunção carnal. Conforme determina a Súmula
593-STJ: “O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática
de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da
vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente”.
O crime de estupro de vulnerável foi inserido no ordenamento jurídico a partir da
lei 12.015 em 07 de agosto de 2015, trazendo inovação ao Código Penal com relação aos
crimes sexuais.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apresentou estatísticas nas quais houve
queda de 14,1% dos registros de estupro e estupro de vulnerável durante o ano de 2020.
2 De acordo com o Anuário a maioria das vítimas de violência sexual são crianças na faixa
de 10 a 13 anos (28,9%), seguidos de crianças de 5 a 9 anos (20,5%), adolescentes de 14 a
17 anos (15%) e crianças de 0 a 4 anos (11,3%). O Anuário também evidência que 85,2%
dos autores eram conhecidos das vítimas, parentes e pessoas próximas que tem livre
acesso
às crianças. Sendo que apenas 14,8% dos estupros no Brasil registrados nesse
período de autoria desconhecida.
Desse modo fica evidenciado que, a maior parte dos crimes de estupro de vulnerável
ocorrem dentro dos lares por pessoas nas quais teriam o dever de proteger. Sendo assim,
torna-se dificultoso ou até mesmo impossível o conhecimento por parte das autoridades
policiais com relação ao delito.
3. Cifra Negra nos crimes sexuais
A cifra negra é sinônimo da cifra oculta, também conhecida como (dark number) da
criminalidade, o termo “cifra negra” foi criado pelo sociólogo Edwin H. Sutherland, sendo
o resultado da diferença entre os crimes conhecidos e os ocultos, que trata a respeito dos
delitos que não integram as estatísticas divulgadas pelo governo sobre crimes em
determinada localidade, por não chegarem ao conhecimento da autoridade policial, ou por
não serem seguidas as etapas necessárias para que o autor seja punido penalmente pela
sua infração.
A cifra negra inserida no contexto dos crimes sexuais, apresenta diversos fatores
pelos quais ocorrem sua incidência. Vejamos particularmente sobre o crime de estupro, a
vítima desse delito passa por um processo no qual a leva a sentir vergonha do ato e de
contar para outras pessoas com medo do julgamento, e muita das vezes sente-se culpada
pelo ocorrido, por acreditar ter provocado o agressor seja com suas vestimentas ou
2 Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 – Fórum Brasileiro de Segurança
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comportamento, além disso, outro fator é desacreditar no poder de polícia, a vítima
presume que registrar o fato não irá resultar em algo significativo.
Rogério Greco resumiu muito bem os efeitos dessa violência:
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A conduta de violentar uma mulher, forçando-a ao coito contra sua
vontade, não somente a inferioriza, como também a afeta
psicologicamente, levando-a, muitas vezes, ao suicídio. A sociedade, a
seu turno, tomando conhecimento do estupro, passa a estigmatizar a
vítima, tratando-a diferentemente, como se estivesse suja,
contaminada com o sêmen do estuprador. A conjugação de todos
esses fatores faz com que a vítima, mesmo depois de violentada, não
comunique o fato à autoridade policial, fazendo parte, assim, daquilo
que se denomina cifra negra.
A "cifra negra" na qual o autor se refere trata da diferença que existe nos dados
oficiais, visto que, existe grande parcela de delitos sexuais que não são comunicados. Essa
incidência se dá em parte, a sociedade, pois a população busca julgar primeiro a vítima,
antes mesmo do estuprador, na tentativa de justificar o crime.
De acordo com Juarez Cirino dos Santos, a violência institucional é aquela produzida
direta ou indiretamente por instituições políticas que compõem o Estado e garantem a
“disciplina das relações sociais” dando forma e reproduzindo o pensamento
preponderante nas classes dominantes sobre as classes dominadas.
Um dos fatores que diminui a comunicação dos crimes sexuais é a violência
institucional que as vítimas sofrem dentro dos órgãos públicos, onde deveriam ser
acolhidas. De acordo com Gabriela Manssur, promotora de justiça do estado de São Paulo,
muitas vezes se percebe a tentativa de desqualificar a vítima nas audiências, justificar a
violência sofrida e culpar a mulher, para a promotora a violência institucional ocorre
quando a mulher procura a Justiça e enfrenta obstáculos – seja por omissão, ação, imperícia
ou demora e sofre lesão de seus direitos3.
Nos casos de assédio sexual, por se tratar de um agressor com nível hierárquico
superior ou subordinado, a vítima passa a sentir-se intimidada, desconfortável e ameaçada,
além do medo de ocasionar problemas no seu ambiente de trabalho.
Nos crimes de estupro de vulnerável a dificuldade para chegar as autoridades é
maior ainda, por se tratar de pessoa incapaz, aquele que necessita de assistência de um
terceiro, por ser menor de 14 anos, ou pessoa que possui alguma enfermidade ou
3 Câmara dos deputados, https://www.camara.leg.br/noticias/711639-especialistas-apontam-caminhospara-combater-violencia-institucional-contra-mulheres/Fontee: Agência Câmara de Notícias
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deficiência mental aquele que não tem discernimento para o ato sexual, ou a pessoa que
por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, seja por estar em coma por
exemplo, ou sob o efeito de alguma substância.
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Guilherme de Souza Nucci explica que:
“ (…) A completa incapacidade torna absoluta a vulnerabilidade; a
pouca, mas existente, capacidade de resistir faz nascer a relativa
vulnerabilidade. Em todas as situações descritas acerca da
vulnerabilidade relativa, pode-se desclassificar a infração penal do
artigo 217-A para a figura do art. 215. E, conforme o caso, considerar
a conduta atípica. (…) ” (Código Penal Comentado. Ed. Forense. 15 ed.
Rio de Janeiro. 2015. p. 1106)
Quando se trata de vítima incapaz em razão de enfermidade ou deficiência mental
é necessário que a mesma não tenha plena compreensão com relação ao ato sexual
praticado. Esse quesito é avaliado individualmente de acordo com o caso concreto,
verificando a questão “discernimento” caso a caso. Já nas ocorrências de crime sexual
contra menores de 14 anos o Código Penal, pune todo e qualquer ato com conotação
sexual, independentemente do consenso da vítima.
3.1 Causas de incidência
Um dos motivos que leva a vítima a não comunicar o crime de estupro de vulnerável
quando é menor de idade é que na maioria dos casos o agressor é uma pessoa da família
ou alguém próximo a ela, assim, a vítima fica confusa e não sabe em quem confiar, surgindo
sentimentos como de vergonha, medo e culpa, além de não entender o ato sexual, a
tendência é manter-se em silêncio, o que faz com que o crime não chegue as autoridades,
prejudicando a identificação do agressor, caracterizando assim, a cifra negra.
Nesse sentido, estabelecem Gomes e García:
"A passividade da vítima, que tem em suas mãos a movimentação do
sistema punitivo, significa a perigosa impunidade de uma massa de
fatos criminais muito importante. Isso incide, como é natural, no
processo de motivação do infrator potencial, diminuindo a seriedade
das cominações legais e degradando o desejável impacto dissuasório
ou contra motivador das leis penais. (GOMES; GARCÍA, 2002, p.115).
O assunto é de fato alarmante pois demonstra o descrédito da sociedade para com
o poder público. A não comunicação do delito é um incentivo para que o infrator continue
a cometer novos crimes sexuais, pois, ocasiona a sensação de impunidade.
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Em se tratando de pessoa embriagada, para que seja caracterizada a vulnerabilidade
é necessário que seja comprovada a embriaguez total da vítima, gerando a impossibilidade
de resistência durante o ato sexual. Nesses casos, a vítima tende a não comunicar o crime
por medo de represálias ou do julgamento da sociedade e até mesmo da sua família,
podendo ser pelo fato de estar em algum evento noturno, como por exemplo, baile funk,
boates. Esse processo gera culpa na vítima, que passa a se retrair e tende a não comunicar
o crime.
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3.2 Meios para inibir a ocorrência
Para que pessoas vítimas de crimes sexuais comuniquem os delitos a autoridade
competente é necessário que sejam incentivadas que o façam. O incentivo pode vir através
de uma conversa com alguém próximo e de confiança ou de um profissional qualificado,
na área da psicologia, é importante que as vítimas busquem não somente auxílio médico,
mas também psicológico.
O Estado como garantidor dos direitos individuais e coletivos deve oferecer
assistência e suporte as vítimas de violência sexual, o SUS oferece apoio médico e também
psicológico, basta ter um cartão SUS, e procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer
o pedido. Através desse processo, a vítima passar a ser encorajada a comunicar o crime.
Se tratando de vítima menor de idade, existe uma maior dificuldade com relação a
assistência supracitada, nesses casos é necessário contar com apoio docente, as escolas
são um dos ambientes nos quais a criança frequenta e através desta passa a adquirir
conhecimento, é importante que seja ensinado não sobre orientação sexual, mas que se
fale a respeito de educação sexual, incentivando sempre as crianças a falarem sobre
possíveis abusos sofridos. É necessário que seja construída uma relação de confiança nesse
meio, para que a vítima possa vir a falar, quebrando o silêncio o crime poderá ser
comunicado e as providências tomadas.
Seria de extrema importância contar com apoio psicológico nas escolas públicas,
assim como, assistência social para verificar possíveis violações de direitos, e acolher
aqueles que necessitam, para que as crianças e adolescentes possam vir a ter um auxílio
maior, afim de proporcionar bem-estar mental, e identificar possíveis traumas.
CONCLUSÃO
O presente artigo partiu de uma análise de cifra negra na prática de crimes sexuais,
observando o que está previsto na Constituição Federal com relação a dignidade da pessoa
humana e a dignidade sexual, e também o atual cenário em que vivemos onde existe um
grande número de crimes não informados que não fazem parte das estatísticas divulgadas
pelos órgãos de segurança pública.
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O tema possui grande relevância acadêmica e social, por ser algo presente na vida
de muitas pessoas, e gerar grandes danos físicos e psicológicos, foi evidenciado diversos
ensinamentos doutrinários o que evidencia sua importância.
Pretendeu-se com esse trabalho conceituar “cifra negra”, que consiste nos crimes
não comunicados as autoridades policiais, não fazendo parte das estatísticas criminais
oficiais, a cifra negra é a parte desconhecida dos crimes que ocorrem na sociedade. As
principais causas dessa incidência nos crimes sexuais em casos de vítimas de estupro é o
medo do julgamento social, assim como o sentimento de culpa e vergonha, que é
predominante em grande parte dos casos.
Nos crimes de estupro de vulnerável menor de idade, a comunicação as autoridades
tomam uma forma mais complexa, pois, os delitos ocorrem geralmente nos lares, e o
agressor é pessoa próxima a ela, gerando medo na vítima e incertezas quanto em quem
confiar, já que o crime é realizado por alguém que deveria protegê-la.
Ademais, para que essa incidência seja contida é necessário que haja assistência
médica e também psicológica para as vítimas desse crime, assim como, incentivos para que
o crime seja informado a autoridade competente. O Estado como garantidor constitucional
dos direitos fundamentais deve oferecer maior assistência a fim de minimizar e prevenir a
ocorrência do fato. Nas escolas públicas a educação pode proporcionar as crianças o
conhecimento necessário para não se calarem por medo ou vergonha, por meio do
oferecimento de auxílio psicológico, assim como assistência social e visitas aos lares de
possíveis vítimas, a fim de verificar o ambiente em que vive.
Contudo, a contribuição efetiva deste trabalho académico está em possibilitar uma
análise pouco vista pela sociedade, porém, presente na vida de muitas pessoas. Os
elementos supracitados foram possíveis através do embasamento doutrinário, assim como
estatísticas de crimes sexuais do Anuário de Segurança Pública.
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RESUMO: O presente artigo aborda o tema da inclusão do curso de Libras na formação
acadêmica da Polícia Militar no Estado do Amazonas. Para recepcionar as necessidades da
população, o Policial Militar tem uma forte capacitação na academia de polícia,
englobando todos os serviços prestados à população. Assim, com vista a esclarecimento,
o trabalho verifica a história da Língua Brasileira de Sinais, levando em consideração a sua
relevância na sociedade. No segundo momento, passa-se a abordar sobre o curso de
capacitação do Policial Militar. Por fim, verifica-se a inclusão do curso de Libras na formação
acadêmica do servidor público para melhor atender a sociedade A partir das informações
obtidas neste estudo, destaca-se o surgimento de uma grande tendência de
implementação do curso de Liguagem de Sinais na matriz do curso de formação de novos
soldados, vista que, em alguns municípios do Estado do Amazonas, a Policía Militar já está
promovendo diversos cursos de capacitação de libras para militares já atuantes no cenário
atual.
PALAVRAS-CHAVE: Polícia Militar. Libras. Segurança pública.
ABSTRACT: This article addresses the issue of including the Libras course in the academic
training of the Military Police in the State of Amazonas. To meet the needs of the
population, the Military Police has strong training at the police academy, encompassing all
services provided to the population. Thus, with a view to clarification, the work verifies the
history of Brazilian Sign Language, taking into account its relevance in society. In the second
moment, he started to address the training course for the Military Police. Finally, there is
the inclusion of the Libras course in the academic training of the Civil Servant to better
serve society. Based on the information obtained in this study, the emergence of a major
trend in the implementation of the Sign Language course in the matrix is highlighted. of
the training course for new soldiers, considering that, in some municipalities in the State of
Amazonas, the Policía Militar is already promoting several training courses for soldiers
already active in the current scenario.
KEYWORDS: Military Police, pounds, public safety.
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1. INTRODUÇÃO
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O artigo científico em questão trata-se da inclusão da linguagem de sinais na Polícia
Militar do Estado do Amazonas, com ênfase na capacitação do curso de formação de novos
componentes da Polícia e especialização para os que já compõe a corporação. Não há de
se questionar que, para atender as necessidades da população, o Policial Militar tem uma
forte capacitação na academia de polícia, englobando todos os serviços prestados à
população.
No que se reflete à execução do serviço público, é de grande relevância a
capacitação de agentes públicos e essencialmente, os policiais militares, para saber como
se comunicar com deficientes auditivos e oferecer, com excelência, um melhor serviço à
sociedade, garantindo assim, receptividade ao sujeito surdo no Estado do Amazonas.
Frente à essa adversidade social, este artigo científico traz o questionamento
buscando explanar e, por fim chegar a um resultado de que se é possível a Polícia Militar
servir e proteger a todos, sem exceção, desde que esteja devidamente capacitada e
adequada a se comunicar com o surdo-mudo.
Para compreender o mérito da questão e, utiliza-se a alegação de que a Polícia
Militar do Amazonas está apta para atuar em diversas situações, sendo o curso de Libras
um instrumento na formação de novos soldados e capacitação de membros já
pertencentes a corporação visando ampliar e melhorar a prestação do serviço à população.
Com o intuito de adequar o profissional de polícia e atender a essa parcela da população,
este artigo propõe a qualificação e capacitação do profissional de segurança pública, em
especial do soldado da Polícia Militar, por estar diariamente nas ruas e ser o primeiro a
chegar em qualquer ocorrência policial.
Os obstáculos na comunicação de um cidadão deficiente auditivo ainda são de difícil
compreensão por grande parte da sociedade, pois criar diálogos e discussões com o surdomudo só é possível por meio da escrita ou com o uso da comunicação em Linguagem de
Sinais.
É necessário que existam políticas de inclusão social com ênfase de alarmar os
órgãos públicos, em destaque a Polícia Militar do Estado do Amazonas, sobre a
necessidade e obrigação de adequação às normas vigentes no sentido de oferecer às
pessoas com deficiência, serviços especiais, com profissionais capacitados para o
atendimento a este público. Além de difundir na organização a linguagem dos surdos e
ajudar a compor para uma sociedade mais inclusiva garantindo direitos fundamentais para
as pessoas com deficiência auditiva.
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Na composição deste artigo foi utilizado o método dedutivo que, de acordo com
Gil (2011, p. 9) é o método que parte de princípios reconhecidos como os verdadeiros e
indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em
virtude unicamente de sua lógica. O tipo de pesquisa realizada foi a descritiva que,
conforme Malhotra et al (2005), é um tipo de pesquisa conclusiva. Tem por objetivo
descrever funções ou características do mercado. É marcada pela formulação de hipóteses
específicas. Por fim, trata-se de uma pesquisa bibliográfica caracterizada por Gil (2010,
p.50) como uma pesquisa desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos.
Para compreender tal debate e chegar a uma conclusão, é necessário verificar
algumas premissas. Assim, com vista a esclarecimento, o trabalho verifica a história da
Língua Brasileira de Sinais, levando em consideração a sua relevância na sociedade. No
segundo momento, passa-se a abordar sobre o curso do capacitação do Policial Militar.
Por fim, verifica-se a inclusão do curso de Libras na formação acadêmica do servidor
público para melhor atender à sociedade.
2. A LÍNGUA DE SINAIS NO BRASIL
A Libras é a língua que as pessoas surdas utilizam naturalmente no Brasil, assim
como a língua portuguesa. Ela é definida como língua visual-motora, visual-espacial ou
gestual-visual, usando os olhos e as mãos respectivamente são os canais de recepção e
produção. Devido a isso para produção de frases, as mãos combinam com às expressões
corporais e faciais. Os usuários da Libras trazem suas experiências visuais utilizadas
naturalmente da comunidade surda. O surdo, em sua maioria, apresenta perfil amigável
em se tratar de ensinar Libras, consequentemente mais familiares e variados profissionais
aprendem essa língua. (AZEVEDO et al., 2018, p. 94).
Assim como qualquer outra língua, a história da Libras tem os mesmos princípios.
Sabe-se que a língua portuguesa, italiano, catalão, romeno, francês, espanhol foram
difundidas do latim, através de séculos. O que pode salientar disso é que todas essas
línguas fazem parte de uma única família linguística.
A língua de sinais não é mímica, nem universal e muito menos artificial, possui
estrutura própria, independe de qualquer língua oral e suas normatizações têm suas
influências a partir de línguas de sinais específicas, como é o caso da língua americana de
sinais (ASL) e da língua brasileira de sinais (LIBRAS), com suas origens na língua francesa
de sinais (GESSER, 2009, p.758).
As formas de atendimento para os indivíduos com surdez estão associadas às
circunstâncias individuais do educando e às opções da família. O nível e o tipo da ausência
auditiva, a tempo em que acontece a surdez e a idade em que se iniciou a sua educação
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são causas que determinam importantes particularidades em ligação ao tipo de
atendimento a ser desenvolvido, visando os resultados. (AZEVEDO et al., 2018, p. 93).
A Linguagem Brasileira de Sinais teve origem na mistura entre a antiga língua de
sinais brasileira com a língua de sinais francesa, no Instituto dos Surdos-Mudos, atualmente
intitulado Instituto Nacional da Educação de Surdos, que foi a primeira escola para surdos
no Brasil, fundada em 1857 (Lacerda, 2013, p.48).
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A língua portuguesa no Brasil sofreu alterações na pronúncia, no vocabulário e na
sintaxe, com a Libras aconteceu a mesma coisa. O surgimento da língua de sinais nas
comunidades surdas brasileiras é incerto, no entanto, ela foi criada por homens que
concederam o resgate de um sistema comunicativo do canal gestual/visual.
Conforme traz Albres (2005):
No caso da língua brasileira de sinais, em que o canal perceptual é
diferente, por ser uma língua de modalidade gestual visual, a mesma
não teve sua origem da língua portuguesa; que é constituída pela
oralidade, portanto considerada oral-auditiva; mas em outra língua
de modalidade gestual visual, a Língua de Sinais Francesa, apesar de
a língua portuguesa ter influenciado diretamente a construção lexical
da língua brasileira de sinais, mas apenas por meio de adaptações
por serem línguas em contato. (ALBRES, 2005, p. 1)
No Brasil, até o final do século XV, os surdos eram encarados como incapazes de
serem educados. Assim, aos zelos de D. Pedro II, Eduard Huet (1822-1882), professor surdo
francês que possui mestrado em Paris, veio ao Brasil com a intenção de inaugurar uma
escola com os moldes da educação de surdos da Europa. (AZEVEDO et al., 2018, p. 92)
A princípio, o alfabeto manual de Libras foi criado com base em origem francesa.
No Rio de Janeiro a primeira escola para surdos nomeada como Instituto de Educação dos
Surdos (INES), foi fundada em 26 de setembro 1857, data marcada como dia Nacional dos
Surdos no Brasil. (AZEVEDO et al., 2018, p. 92)
Conforme o art. 2º do Decreto Federal nº 5626/05 (BRASIL,2005) “considera-se
pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por
meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua
Brasileira de Sinais – Libras”.
Diferentemente do que foi pregado por muitos anos na história da educação
especial, o sujeito surdo não deve ser visto como uma pessoa com deficiência e sim como
um sujeito que devido a sua condição de não ouvir, possui uma forma própria de
comunicação que é a língua de sinais. A grande luta desses sujeitos hoje é a busca do
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respeito à sua forma de comunicação e à sua cultura. Neste sentido, os ouvintes além de
respeitar o sujeito surdo devem preocupar-se em aprender noções básicas de Libras,
principalmente aquelas que atuam em serviços públicos. (JÚNIOR; RODRIGUES, 2013, p.
762)
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A primeira lei referente a Libras foi a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que assim
preconiza:
Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão
a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a
ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico
de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria,
constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e
empresas concessionárias de serviços públicos, formas
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de
Sinais Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização
corrente das comunidades surdas do Brasil.
Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento
e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de
acordo com as normas legais em vigor.
Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão
nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudióloga e
de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá
substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL,
2002)
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A Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, distinguiu a Libras como uma língua oficial
no Brasil: “é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Libras e outros
recursos de expressão a ela associados” (Art. 1º). E determina em seu parágrafo único:
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Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2005).
De acordo com Dizeu e Caporali (2005, p.758), alguns consideram a língua de sinais
como sendo artificial. Contudo, a comunidade surda a considera natural, diferenciando-a
das línguas construídas por determinado grupo com propósito específico, como é o caso
do esperanto (língua oral) e o gestuno (língua de sinais) que foram criados com o intuito
de internacionalizar e unificar a comunicação.
As leis que regem o Brasil servem para assegurar a boa qualidade dos serviços
oferecidos à população, tal qual a ordem pública. A lei referente a Libras foi empregada
com este objetivo e também para atestá-la como língua. A origem desta lei iniciou-se a
partir de um gesto de comoção das autoridades para assegurar a educação e qualidade de
vida dos surdos. Independentemente desta conquista política, sabe-se que as leis que
conduzem a educação dos surdos ainda estão em etapa de justaposição, de forma que
novas necessidades aparecem ao longo dos anos. (AZEVEDO et al., 2018, p. 96).
Por sua vez, o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, dispõe: “O Poder
Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braile,
linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação
direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.”
Após esta identificação foi possível situar a Libras em um nível de uniformidade com
a língua portuguesa, fazendo com que nosso país passasse a ter duas línguas oficiais, assim
sendo, a Libras sendo a primeira língua e a portuguesa como segunda língua.
Levando em consideração o status que a Lingua de Sinais tem perante a sociedade,
é de suma importância que os serviços essencias sejam adequados para atender toda a
população. Deste modo, os policiais militares devem compreender que o fato da pessoa
ser surda não a faz melhor nem pior que as outras, tão pouco mais ou menos ingênuas e
devem tomar as mesmas medidas de segurança igualmente a todos os cidadãos. O surdomudo pode ter dificuldade para realizar algumas atividades, porém desenvolve outras
como as pessoas sem deficiência.
3. A FORMAÇÃO ACADÊMICA DO POLICIAL MILITAR NO AMAZONAS
31

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Desde a sua formação, as polícias militares no Brasil tiveram como ações principais
aquelas destinadas à proteção dos interesses, bens e propriedades dos setores
privilegiados e dominantes, mesmo que isso pudesse implicar em formas repressivas e
ostensivas dirigidas aos segmentos populares e desfavorecidos. (FREITAS; PIRES; FILHO,
2015, p.52)
Cada Estado brasileiro tem a sua Polícia Militar e, com isso, é responsável pela
preservação da ordem pública e realização do policiamento ostensivo de excelência.
(SANTOS, 2019, p. 21).
De acordo com o Site Oficial da Polícia Militar do Amazonas
(https://pm.am.gov.br/portal/pagina/capacitacao_e_treinamento), a academia da Polícia
Militar do Amazonas estreou sua presença, quando a Assembleia Legislativa do Estado
aprovou a Lei 1376, de 19 de dezembro de 1988, de autoria do deputado José Cavalcanti
Campos. Coronel reformado, que na época exercia seu único mandato. Incomodado com
o ensino superior na corporação, ou seja, a formação de oficiais, projetou a Academia para
ser construída em amplo terreno, consoante entendimento com o Poder Executivo,
batizando a Academia de “Coronel Neper da Silveira Alencar”. (POLÍCIA MILITAR DO
AMAZONAS, 2018)
O Curso de formação é a última etapa para o preenchimento dos cargos públicos.
Neste curso, são ministradas disciplinas de suma importância sobre como o soldado deve
agir durante sua atuação cotiadiana, além de aplicar as leis que serão vigentes e que vão
respaldar e assegurar a execução da missão do policial militar ao longo de sua carreira.
(SANTOS, 2019, p. 21).
Além disso, o curso tem por duração 6 (seis) meses, constituindo, em média, por 25
disciplinas, nas quais os alunos são submetidos a avaliações teóricas e práticas ao longo
da realização do curso. Dentre estas disciplinas, ainda não está inserida a Linguagem
Brasileira de Sinais na matriz curricular do curso. (SANTOS, 2019, p. 21)
O trabalho policial envolve o cumprimento eficaz de seus deveres e funções,
investidos no Poder de Polícia consagrado no ordenamento jurídico do Brasil. Alguns
desses elementos estão relacionados à prevenção e detecção do crime, como a autorização
para proceder busca e apreensão, entrada em lugares, localidades e casas onde crimes
foram cometidos ou vestígios destes foram deixados; busca de provas e o seu
confiscamento para instruir o processo judicial; a captura de pessoas e apreensão de
objetos relativos a um crime cometido ou a ser cometido (LAZZARINI, 2000, p.11).
Imprescindível destacar o lento, mas necessário o amadurecimento do
desenvolvimento da atividade policial no Brasil, pois até pouco tempo, as doutrinas de
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inteligência policial eram escassas e eminentemente personalistas entre as instituições que
se valiam desse instrumento de defesa do Estado (GONÇALVES, 2013, p.12).
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Evidentemente, a população necessita e espera que a polícia previna e desvende o
crime e preserve a ordem pública, isto exige uma mudança gradual, partindo de um sistema
fechado para um sistema aberto na área policial, com ênfase na descentralização da
organização e até mesmo na extinção da abundância de níveis funcionais na sua estrutura
(LAZZARINI, 2000, p.11).
Salienta-se que, a missão da APM é “Preservar a Ordem Pública e o Meio Ambiente
no Estado do Amazonas mediante uma formação e qualificação de Oficiais PM para
desempenharem um Policiamento Ostensivo de Excelência, nos diversos níveis de
comando exercido por Oficiais PM, com a visão de ser referência nacional como instituição
militar de ensino superior” (POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, 2018).
Portanto, nota-se existência da necessidade de inclusão da Linguagem de Sinais na
matriz curricular do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do
Amazonas, para facilitar a comunicação e resolução de diversas situações.
4. A INCLUSÃO DO CURSO DE LIBRAS NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAL
MILITAR NO AMAZONAS
Estabelecer a inclusão da Linguagem de Sinais como meio de comunicação essencial
é de suma relevância para atender alguns nichos da população, tendo em vista que se trata
da linguagem utilizada e eficaz por pessoas com deficiência auditiva. Com isso, o surdomudo necessita de atendimentos que se adaptem as suas limitações de comunicação.
A inclusão do curso de Libras na matriz curricular do curso de formação de soldados
tem o intuito de melhorar a prestação do serviço, a promoção, a inclusão e o respeito aos
direitos humanos do deficiente, tanto nos aspectos que envolvem sua abordagem quanto
ao conhecimento comunicativo para melhor interação entre policiais militares e a pessoa
em questão. Nos diversos modelos da força a ser utilizada pelo policial militar é a sua
presença e logo após a verbalização com ordens claras e incisivas para prevenir o uso da
força física e até mesmo letal, evitando agravar a ocorrência. (AZEVEDO et al., 2018, p. 98).
Além de ser uma necessidade, no Brasil, essa adaptação é obrigatória para os
serviços públicos conforme Lei Federal n.º 10.098, de 19 de dezembro, de 2000,
regulamentada, pelo decreto presidencial n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Tendo
esta obrigatoriedade e para atender as necessidades do surdo-mudo o policial militar,
neste caso o soldado (praça), precisa ter a capacitação profissional com o objetivo de
estabelecer contato. Para isso a necessidade de incluir LIBRAS na grade do curso de
formação de soldados. (SANTOS, 2019, p. 22).
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Quando o suspeito é um deficiente auditivo, o agente público deve tentar se
comunicar de forma eficiente e clara. Caso o policial militar não possua habilidades com a
Libras, condição necessária para comunicação com os surdos, como ele deve agir? Desse
modo, com apenas o curso básico, o policial militar não estará preparado totalmente para
lidar com situações e circunstâncias que envolvam os surdos. (AZEVEDO et al., 2018, p. 98).
Compreende-se que, ainda existem muitos ambientes institucionais de educação
nos quais esta batalha está apenas em seu início, portanto, há que se levar em consideração
a necessidade da preparação dos profissionais que farão uso e serão as pessoas capazes
de difundir tal conquista, por meio de conhecimentos divergentes da grande maioria da
população, os ouvintes. (SANTOS, 2019, p. 13)
É preciso criar uma proximidade e entendimento mútuo entre a população e a
organização, partindo da premissa fundamental de que a responsabilidade pela segurança
pública não é só da polícia, mas compartilhada entre o Estado e seus cidadãos. Assim, a
crescente insatisfação experimentada pela sociedade ocasiona a mudança das
organizações policiais. Aos poucos, por toda parte, observa-se a adoção, em caráter
experimental, de estruturas descentralizadas e menos burocratizadas de aplicação da lei
com novos conceitos de polícia como este (CEPIK, 2013).
Todos os policiais militares devem ter ciência de que o fato de a pessoa ser surdamuda não a faz melhor nem pior que as outras, tão pouco mais ou menos ingênuas e
devem tomar as mesmas medidas de segurança igualmente a todos os cidadãos. O
deficiente auditivo pode até ter dificuldade para realizar algumas atividades, porém,
poderá desenvolver outras como as pessoas sem deficiência. (AZEVEDO et al., 2018)
Neste sentido, leciona Anjos (2011, p. 78):
Estes profissionais passarão por vários obstáculos para poderem
difundir a Libras e tornar as escolas bilíngues, exemplo disto é a
quantidade de professores surdos, não há tantos para poderem dar
atenção especial nesta empreitada e os que já fazem parte do
ambiente escolar, normalmente se organizam em seus próprios
grupos, isolando-se dos demais, dificultando a interação com
professores ouvintes, o que representa lentidão no desenvolvimento
da ação inclusiva neste seguimento.
A autora Nádua Santos (2019, p. 22) ressalta que, o surdo-mudo necessita de
atendimentos que se adaptem as suas limitações de comunicação. Além de ser uma
necessidade, no Brasil, essa adaptação é obrigatória para os serviços públicos.
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A Lei Federal n.º 10.098, de 19 de dezembro, de 2000, regulamentada, pelo decreto
presidencial n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Determina a obrigatoriedade atender
as necessidades do surdo-mudo, que o policial militar, neste caso o soldado (praça), precisa
ter a capacitação profissional com o objetivo de estabelecer contato. Para isso a
necessidade de incluir LIBRAS na grade do curso de formação de soldados. (SANTOS, 2019,
p.22)
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Ademais, ressalta a Constituição Federal em seu art. 144: “A segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, [...]” demonstra que a corporação e toda a
comunidade devem trabalhar em prol da “[...] preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas [...]” (BRASIL, 1988, p 48).
Na própria Constituição do Estado do Amazonas também há a previsão legal sobre
Segurança Pública, onde diz em seu Artigo 114 da Constituição:
A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado, através
de um Sistema de Segurança, integrado pelos seguintes Órgãos: I –
Polícia Civil; II – Polícia Militar; III – Corpo de Bombeiros Militar; IV –
Departamento Estadual de Trânsito. (Constituição do Estado do
Amazonas, 1989).
Como todos os brasileiros, os surdos têm direitos e deveres conforme prevê a Carta
Magna de 1988. Assim, verifica-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) que
os Estados signatários devem:
Reconhecer a importância da acessibilidade aos meios físico, social,
econômico e cultural, à saúde, à educação e à informação e
comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno
gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
(SEDH, 2012, p. 25).
Tal preceito supra normativo, leva a crer que a Polícia Militar está no caminho certo
ao adotar um modelo de policiamento pautado no estreitamento das relações entre a
polícia e a comunidade, com base na filosofia do policiamento comunitário, levando-se em
conta os princípios de servir e proteger o cidadão, preservando a vida, o patrimônio e a
ordem pública, mas sempre observando as características de cada cidadão.
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Diferentemente do que foi pregado por muitos anos na história da educação
especial, o sujeito surdo não deve ser visto como uma pessoa com deficiência e sim como
um sujeito que devido a sua condição de não ouvir, possui uma forma própria de
comunicação que é a língua de sinais. (JÚNIOR; RODRIGUES, 2013, p. 762)
A grande luta desses sujeitos hoje é a busca do respeito à sua forma de comunicação
e à sua cultura. Neste sentido, os ouvintes além de respeitar o sujeito surdo devem
preocupar-se em aprender noções básicas de Libras, principalmente aquelas que atuam
em serviços públicos. (JÚNIOR; RODRIGUES, 2013, p. 762)
Em uma nova política da Polícia Militar do Estado do Amazonas, adotada por meio
do Programa Ronda nos Bairros, tem como objetivo principal alcançar a população da
Instituição. Acrescentar LIBRAS como disciplina na grade do curso de soldados é uma
alternativa para completar a que a Polícia atenda, de fato, a todos que necessitam do
serviço policial militar. (SANTOS, 2019, p. 22).
Assim, todo o serviço público deve ser disponibilizado para qualquer pessoa, o que
representa a garantia de que o Estado está pronto para protegê-la, pois todos devem ser
tratados pelos agentes do Estado com respeito e dignidade, mesmo para quem cometeu
uma transgressão. A análise e compreensão de tal princípio torna-se indispensável para
que uma espécie de mutação cultural e, consequentemente, uma mudança nas práticas
dos Governos, dos Poderes da República em suas diversas esferas e, principalmente, da
própria sociedade. (SEDH, 2010, p. 234)
Nota-se imperioso, quando a sociedade se conscientiza dos seus direitos e exige
que os mesmos sejam respeitados há um fortalecimento da Democracia e do Estado de
Direito (SEDH, 2010, p. 234).
A democracia descrita acima reforça a importância de se atender às pessoas com
surdez. E, de acordo com essa temática, podem-se apresentar as formas como os direitos
dos surdos são preservados na legislação vigente, citando algumas das principais leis sobre
o tema:
O Decreto nº 3.298/1999 - regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; a Lei 10.436, de 24 de
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras;
e a Lei no 10.098/ 2000 - constitui as normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
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Mattos (2011, p. 14) destaca ainda que a publicação do Decreto 5.626/05, que
estabelece a Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de
professores, não melhorou muito, apenas legitimou o anseio da comunidade surda para
tal difusão, entretanto, verificou-se que o sistema é falho em relação à formação de
professores.
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Por este motivo, a Corporação promove junto ao seu efetivo capacitações e
especializações, disponibilizando conhecimentos, técnicas, e doutrinas modernas, em que
todos devem atuar como mediadores e facilitadores da convivência em comunidade. Neste
sentido, a gestão da Corporação percebeu a necessidade de implementar uma capacitação
onde seus profissionais sintam-se imbuídos de suas funções e cientes de suas atribuições
junto à comunidade. (SANTOS, 2019, p. 20)
De acordo com o que foi divulgado no site oficial do Governo do Estado do
Amazonas no dia 19 de fevereiro de 2020, às 19:43, Policiais militares do 11º Batalhão de
Polícia Militar (11º BPM) participaram dos cursos básicos de libras, espanhol e inglês,
ofertados pela Prefeitura Municipal de Parintins em parceria com o Comando da unidade.
As aulas teóricas e práticas ocorreram na Escola de Idiomas “Aldair Kimura Seixas”,
localizada na avenida Nações Unidas, área central de Parintins, distante a 369 Km de
Manaus.
Conforme ressalta o Comandante do 11° BPM, Tenente-Coronel Corrêa Júnior, os
cursos fazem parte do processo de qualificação do efetivo da Unidade. Segundo ele, a ação
visa capacitar a tropa e maximizar a interação com a população, para proporcionar um
policiamento de excelência para os parintinenses e turistas sem distinção.
A realidade cultural dos surdos-mudo estam em constante mudanças, com isso, as
legislações vigentes protegem e auxiliam o surgimento de ações voltadas para difusão e
uso da LIBRAS.
Os seguimentos sociais principiam comportamentos fomentadores esta inovação
que, apesar de já estarem em prática que existe anos, nota-se que há uma certa
dependência dos órgãos de formação em se desvincular da burocracia existente e deliberar
sobre as reais necessidades que possibilitem encurtar o que hoje está distante, o acesso
dos surdos. (SANTOS, 2019, p. 26).
CONCLUSÃO
O trabalho da Polícia Militar deve ser compreendido como as forças públicas, a força
policial, os agentes, isto é, todo o aparato policial. No Brasil, cabe a Polícia Militar a
organização e manutenção da ordem pública nos Estados membros. Neste sentido, o
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trabalho da polícia é primordial ao desenvolvimento das atividades do serviço público
como um todo, com o intuito de atender toda a população.
O propósito deste trabalho, foi apresentar a importância da preparação dos órgãos
de Segurança Pública para suprir as necessidades de atendimento à comunidade detentora
de uma deficiência física, especificamente os surdos, com intuito de indicar capacitações
definidas e organizadas por profissionais competentes favorecem, diminuem e minimizam
os transtornos comunicativos presentes no cotidiano da polícia militar, quando em
situações que envolvam interação com pessoas que não se comunicam através da
linguagem oral.
Apropriar-se de conhecimentos de uma classe social, sua cultura, as formas de
interação e expressão, ajudam no entendimento do agir e comunicar, atitudes perceptíveis
pela busca do novo, como é o caso da LIBRAS e a cultura advinda dos surdos.
Vale salientar que, quanto maior o conhecimento sobre o comportamento de tal
comunidade, mais fácil será para se manter a socialização e a acessibilidade do mundo ao
nosso redor, especialmente no ambiente escolar, levando-se em consideração que a
grande maioria dos profissionais estão comprometidos em propagar a necessidade de
convívio mútuo com os surdos e assim, possibilitar a inserção dos mesmos no rol de
funções profissionais, voltadas para o desenvolvimento educacional dos cidadãos,
especificamente, dos surdos.
O investimento da qualificação e reforma das polícias é fundamental para a
valorização do militar, revigorando suas lideranças saudáveis, estimulando seu
comprometimento com o trabalho preventivo, com os direitos humanos, apoiando sua
presença interativa e dialógica nas comunidades, e, na esfera municipal, solicitando seu
apoio permanente.
Por fim, destaca-se o surgimento de uma grande tendência de implementação do
curso de Liguagem de Sinais na matriz do curso de formação de novos soldados, visto que,
em alguns municípios do Estado do Amazonas, a Policía Militar já está promovendo
diversos cursos de capacitação de libras para militares já atuantes no cenário atual, como
citado ao longo deste trabalho.
Tais medidas levam em consideração a Constituição Federal de 1988, que trás a
Segurança Pública como garantia fundamental para todos. Além disso, a humanização da
Polícia Militar facilita o acesso da população à segurança e promove a melhor execução do
serviço público.
Com base no que foi apresentado este estudo, não há dúvidas que incluir a
Linguagem de Sinais na formação de novos soldados e capacitação dos demais servidores
38

www.conteudojuridico.com.br

da Polícia Militar do Amazonas é de suma relevância para promover a humanização e o
acesso da segurança pública a todos.
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(orientador)
RESUMO: O estudo trouxe por meio de evidências epistemológicas e jurídicas
significativas contribuições para discussões que se fazem em tempos contemporâneos
sobre o Abandono Afetivo do Idoso: direito à sucessão do filho. Para tanto, neste escopo
a questão problema a ser respondida norteou-se na pergunta: o abandono afetivo inverso
pode ser caracterizado como hipótese de indignidade e deserdação no momento da
sucessão ou depende de uma legislação específica com previsão expressa no ordenamento
jurídico brasileiro? O objetivo geral consistiu em analisar se abandono afetivo inverso pode
ser caracterizado como hipótese de indignidade e deserdação no momento da sucessão
ou depende de uma legislação específica com previsão expressa no ordenamento jurídico
brasileiro. Os procedimentos metodológicos adotados foram de uma pesquisa de natureza
básica, com abordagem qualitativa e objetivos exploratório-descritivo. Ao concluir o artigo
enfatiza-se da importância de contextualizar maiores discussões no ordenamento jurídico
para consubstanciar legalmente a vontade dos idosos em seus últimos desejos, visto que
o sentimento de abandono dessa fase da vida vem envolto de inúmeros sentimentos de
ingratidão, pesares e desamor.
Palavras-chave: Abandono afetivo; Direitos; Filhos; Sucessões.
INTRODUÇÃO
O aporte discursivo deste estudo consistiu em promover reflexões no campo do
direito acerca do abandono afetivo de idosos no que tange ao direito à sucessão do filho,
visto que no ordenamento jurídico brasileiro ainda se perfaz decisões considerando a falta
de amparo, os cuidado ou até mesmo pela subsequente ausência de carinho.
Torna-se salutar propagar de forma científica o entendimento que há uma lei
específica que determina as consequências jurídicas nos casos de abandono afetivo inverso
(Filhos que abandonam seus pais), entretanto, neste viés para delimitar os aparatos
decisórios os tribunais têm realizado os julgamentos por meio de métodos inovadores que
trazem um novo olhar para o Direito de Família e Sucessões em tempos contemporâneos
ao enfatizar algo que já existia, mas que necessitou a ser evidenciado hodiernamente.
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Discorrer sobre a importância do objeto da pesquisa no que tange ao abandono
afetivo de idosos no Direito Civil, mais especificamente a área de sucessões, consiste em
delinear um panorama visto em relação a taxa de longevidade das pessoas idosas que
vem aumentando, e consequentemente esse abandono por parte dos filhos. Esse
comportamento atenta a dignidade humana, pois é um momento de grande
vulnerabilidade sentimental em decorrência da idade dos idosos.
Neste contexto, a elencada situação deve ser destacada pela ausência, em especial
a responsabilização conforme o entendimento dos tribunais, da Constituição Federal de
1988 e a Legislação Especial do Estatuto do Idoso, que ampara e protege esse público
vulnerável.
Mensura-se que o abandono afetivo de idosos é demonstrado quando os
familiares responsáveis por outrem, não lhe proporcionam, os devidos cuidados e atenção
o que caracteriza a falta de afeto, fato este que segundo a Lei 10.741 de 1º de outubro
2003, no qual contextualiza em seu art. 3º a garantia da proteção e dignidade do idoso,
caso ocorra o seu descumprimento acarretará a responsabilidade civil.
Em consonância com os anseios impulsionados da pesquisadora no perfilar do
Curso de Direito, buscou-se por meio deste estudo adentrar nesta realidade no qual os
filhos têm direito a sucessão após praticar abandono afetivo contra o idoso de acordo com
o ordenamento jurídico, evidenciando para o campo investigativo a questão problema: o
abandono afetivo inverso pode ser caracterizado como uma hipótese de indignidade e
deserdação no momento da sucessão, ou depende de uma legislação específica com
previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro?
Para tanto, o objetivo geral foi analisar se o abandono afetivo inverso pode ser
caracterizado como uma hipótese de indignidade e deserdação no momento da sucessão,
ou depende de uma legislação específica com previsão expressa no ordenamento jurídico
brasileiro.
Os objetivos específicos foram organizados em: descrever os aspectos legais da
sucessão; identificar a responsabilidade civil dos idosos por abandono afetivo inverso;
evidenciar as novas perspectivas de exclusão da sucessão por abandono afetivo inverso.
Frisa-se que metodologicamente, o estudo seguiu as normatizações de uma
pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, por meio do objetivo
exploratório-descritivo, sendo realizado levantamento bibliográfico em sites, livros, artigos,
dissertações, legislações e jurisprudências da temática.
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A estrutura organizacional deste artigo foi realizada em 05 (cinco) seções, sendo a
primeira com a introdução para situar ao leitor sobre o tema e os aportes que foram
discutidos. A segunda seção mensurou os aspectos legais da sucessão.
Na terceira seção contextualizou a responsabilidade civil dos idosos por abandono
afetivo inverso e a quarta seção demonstrou as novas perspectivas de exclusão da sucessão
por abandono afetivo inverso.

1.
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A quinta seção discorreu as considerações finais que demonstraram os resultados
na visão da pesquisadora com as discussões realizadas no perfilar da pesquisa. Ademais
ressalta-se que se trata de um estudo de relevância social e pessoal para promoção de uma
reflexão de estudantes, professores e profissionais do direito.
OS ASPECTOS LEGAIS DA SUCESSÃO

A presente seção apresenta em seu escopo uma temática discutida em referência
a legislação pertinente a sucessão, no sentido de evidenciar os aportes quanto ao
estabelecimento das situações existenciais no qual os herdeiros e/ou legatários perderão
essa condição por justa causa, conforme as preconizações instituídas no ordenamento
jurídico.
Serão destacados dois pontos para nortear a promulgação legal, sendo eles as
tratativas da indignidade (hipótese de incidência) e a deserdação (hipóteses de incidência)
a serem enfatizadas no contexto a seguir nas subseções.
1.1 Discutindo a Indignidade (hipóteses de incidência)
Ao delinear sobre as situações de sucessão hereditária, frisa-se ser uma discussão
advinda desde a antiguidade, em decorrência da falta de clareza sobre a indignidade
sucessória, assim, ao mensurar sobre esse aspecto no ordenamento do país, as
deliberações surgem no ano de 1916 quando se promulga o Código Civil Brasileiro
Para consubstanciar o entendimento acerca da indignidade na respectiva seção
torna-se imprescindível delinear os amparos legais instituídos no Código Civil,
especificamente nos artigos 1.814 a 1.818 que determina as tratativas que evidenciam os
quesitos fundamentais quando se evidencia os excluídos da sucessão, ou seja, herdeiros
que perdem seu direito de receber herança.
A elencada condição de exclusão de indignidade é definida como uma sanção,
uma punição civil que torna os herdeiros incompatíveis com a herança nas situações de
agressões físicas, caluniosas, sendo elas declaradas por sentença judicial ou requerida pelo
Ministério Público, essas hipóteses estão previstas nos incisos, do artigo 1814 do Código
Civil (BRASIL, 2002).
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Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:
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I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de homicídio
doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar,
seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu
cônjuge ou companheiro;
III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem
o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de
última vontade.
Nesse sentido, a exclusão por indignidade encontra-se no rol taxativo como o
mostra referido artigo 1.814 do Código Civil e seus incisos, justamente por ser uma sanção,
no qual gera a exclusão dos herdeiros, sendo que esses efeitos pessoais são expressos no
art. 1.816 do elencado Código ao promulgar que o herdeiro considerado indigno é tratado
como se morto fosse antes mesmo da abertura da sucessão, ou seja, antes mesmo da
morte do de cujus (BRASIL, 2002).
O indivíduo considerado indigno não usufrui nem tampouco administra os bens
que pertencerem na herança aos seus sucessores. Tartuce (2017, p. 67), ressalta que de
acordo com o que expressamente determina o artigo 1.816 do Código Civil, o excluído não
poderá se beneficiar dos bens que lhe foram negados e nem poderá recebê-los em uma
nova relação sucessória.
Neste diálogo epistemológico, insere-se a ideia de Xavier (2020), ao mencionar
que:
No ordenamento pátrio, não é necessário como requisito dessa pena
civil, a prévia condenação criminal do herdeiro ou legatário. As
provas concernentes à indignidade podem ser produzidas no próprio
juízo cível. Todavia, em caso de uma absolvição do acusado, impede
o questionamento do fato no âmbito sucessório, visto que a sentença
criminal produz o efeito de coisa julgada em relação aos efeitos civis.
Ao continuar buscando o aporte, voltou-se ao artigo 1.815 do Código Civil, no qual
também previa os efeitos da indignidade e determinava a exclusão do herdeiro pela prática
de um desses atos elencados no art. 1.814 do Código Civil supracitado anteriormente, não
acontece automaticamente é preciso ser assegurado por uma decisão judicial, ou seja, uma
sentença transitada em julgado, que declara ao herdeiro legatário indigno, esse
pronunciamento judicial é indispensável.
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Destaca-se que a sentença não pode prejudicar terceiros de boa-fé conforme o
art. 1.817 do Código Civil o qual determina em sua redação os preceitos legais a serem
seguidos e preservados de forma válida em todo o ordenamento jurídico do território
brasileiro como norteamento a ser cumprido.
1.2.

Os aportes evidenciados pela Deserdação (hipóteses de incidência)
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Frisa-se que a deserdação tem em seu escopo legal os atos exclusivos realizados
pela vontade do autor da herança ao expressar em um documento de testamento o anseio
de realizar a exclusão dos supostos herdeiros. Para tanto, deixa determinado e amparado
o ensejo de não beneficiar juridicamente os herdeiros.
Cateb (2015, p. 135) ensina que a “deserdação é um ato jurídico, privativo do autor
da herança, no qual, por meio de sua manifestação de vontade externada em disposição
testamentária, o testador exclui determinado herdeiro necessário do processo sucessório,
privando-o de sua legítima.”
A deserdação consiste na manifestação da vontade do autor da herança por
intermédio de um testamento, cabendo somente ao autor deserdar uma vez que deve ser
feito em vida, sendo a forma de afastar de sua sucessão os filhos, os descendentes, netos
etc.
Aduz Lôbo (2008, p. 204), que:
A consequência da deserdação, confirmada em juízo, em relação aos
demais herdeiros, é a chamada dos descendentes do herdeiro
necessário deserdado, que adquirem a respectiva parte da herança
em seu lugar, em virtude do direito de representação. Se não tiver
descendentes, sua parte na herança será acrescida aos demais
herdeiros de idêntico grau ao seu (por exemplo, seus irmãos). Se for
o único herdeiro e não tiver descendentes, a herança seguirá a ordem
de vocação, a saber: I) aos ascendentes; II) aos parentes colaterais; e
III) à Fazenda Pública. Por fim, cumpre salientar que o seu cônjuge ou
companheiro não o substitui, porque não detém o direito de
representação e o deserdado nada herdou.
Através da deserdação o autor da herança pode privar que um herdeiro necessário
não receba nada de seus bens, contudo deve estar expressamente contida em seu
testamento essa manifestação de vontade é o que diz o art. 1.964 do C.C, diferente da
exclusão por indignidade que o legislador tenta respeitar a vontade presumida do testador.
Para que ocorra a exclusão por deserdação é necessário que a causa esteja prevista
em lei; onde o testador deve determinar os motivos da exclusão do seu herdeiro, conforme
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previsto nos artigos 1.962 e 1963 do Código Civil, o herdeiro excluído deve prova a
veracidade da causa alegada pelo testador, solicitando uma apreciação do testamento ao
juiz.
A Lei 10.741/03, foi criada para garantir ao idoso uma vida digna, bem como
responsabilizar a família para com cuidado em sua velhice, quando já não são mais capazes
de viver sozinhos ou de sustentar-se sem nenhum tipo de ajuda, esse desamparo não é
apenas material, mas também imaterial.
A conduta do descendente desamparar seu ascendente em alienação mental ou
severa enfermidade, prevista no art. 1.962, inciso IV do Código Civil, implica em sua
deserdação ao enfatizar que além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a
deserdação dos descendentes por seus ascendentes: IV - desamparo do ascendente em
alienação mental ou grave enfermidade.
A deserdação é um rol taxativo previsto nos artigos (art. 1.962, inc. IV c/c art. 1.963,
inc. IV do CC), nesse sentido, importa citar Poletto (2013), que critica a possibilidade de
deserdação apenas se as partes forem acometidas por deficiência mental ou severa
enfermidade.
O autor aduz de forma incisiva que é preciso abarcar outras situações igualmente
graves e que protegem não apenas a dignidade do de cujus mas de toda a família de
maneira que delibera a seguridade.
Frisa-se que não se pode acabar com o vínculo afetivo, principalmente o familiar,
visto que o abandono material traz sempre como consequência o abandono moral e
afetivo, assim a diferença entre indignidade e deserdação se dá na fonte de cada uma das
exclusões a indignidade decorrer da lei sentença judicial e pode se dar antes ou após a
morte do dono da herança.
Enquanto a deserdação é uma pena aplicada pelo próprio dono do patrimônio em
testamento válido com expressa declaração do motivo da deserdação, se não o testamento
poderá ser anulado.
Nesse sentido, indaga-se a situação decisória da deserdação é um rol
exemplificativo ou taxativo? Por conseguinte, se faz imprevisível delinear um panorama
explicativo de forma inicial para compreensão dos termos visto a sua relação de temas
jurídicos e pela expressão conhecida e as interpretações realizadas.
Tão logo, a inserção descritiva acerca do rol taxativo ou exemplificativo veio com
a mudança a partir do Novo Código de Processo Civil que deliberou várias redações
significativas para o andamento processual, assim, surgem as considerações discursiva
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acerca do agravo de instrumento e recurso ao considerar as condutas conforme o Art.
1015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
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II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário (BRASIL, 2017).
Afirma Menezes (2018, p. 9), que o rol do agravo de instrumento constantes no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 “não é exemplificativo e sim taxativo”,
pois não permite que se aplique a “analogia e a interpretação extensiva como fonte para
dar ao dispositivo a adequação social necessária”.
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Destaca o autor que o agravo de instrumento é a interpretação extensiva e a
possibilidade do uso da analogia são indispensáveis. Visto que o rol taxativo é concebido
como aquele denominado de rol exaustivo em que se efetiva uma listagem determinada
no qual inúmeras interpretações podem surgir. Enquanto que o exemplificativo tem em
seu escopo apenas alguns itens de uma listagem passível de interpretação daquilo que se
encontra previsto.
Não obstante, Santos (2019, on line), frisa que a doutrina do Art. 1015, se dividiu
em várias correntes, cada uma ofertando solução diversa para a problemática, podendo
ser reunidas nas seguintes classes: “(I) que o rol é exemplificativo; (II) que o rol é taxativo,
mas comporta interpretações extensivas ou o uso da analogia; (III) que o rol é taxativo e
deve ser interpretado de forma restritiva”.
O autor seguidamente delimita que a corrente doutrinária entende:
o rol do artigo 1.015 do CPC é um rol exemplificativo, pois defende
que não há que se falar em rol taxativo combinado com interpretação
extensiva ou analógica, nem mesmo em rol taxativo combinado com
interpretação restritiva, mas, na verdade tratar-se de um rol
puramente exemplificativo, de modo que, em determinadas
situações, a recorribilidade da decisão interlocutória deve ser
imediata, ainda que a matéria não conste expressamente no rol ou
que dele não haja possibilidade de extrair a questão por meio de
interpretação analógica ou extensiva. Por outro lado, a corrente que
entende que o rol é taxativo, mas comporta interpretações extensivas
ou o uso da analogia, sustenta que embora o rol do artigo seja
mesmo taxativo, nada impede que as hipóteses nele contidas sejam
objeto de interpretação extensiva ou analógica.
Diante do aporte que mensura a explicitação sobre o rol taxativo e exemplificativo,
buscou-se uma jurisprudência delineada em uma notícia do Instituto Brasileiro de Direito
de Família – IBDFAM no ano de 2018.
Já decisão da Vara Cível da Comarca de Brasileia-AC responsabilizou
uma herdeira por abandono moral e afetivo de idoso, destinando a
ela R$ 4.937,36, o equivalente apenas a 50% do valor total da herança,
enquanto os outros 50% foram fixados ao Lar dos Vicentinos, em
Cáceres/MT, instituição onde o falecido pai passou os últimos anos
de vida.
“Ao demonstrar ingratidão, desapreço ou ausência de sentimento
afetivo para com o de cujus, submetendo-o ao desamparo e a
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solidão, nada mais justo que deferir o pleito em somente 50% do
valor existente em conta bancária em favor da autora, proporção esta
que a lei lhe garante no direito sucessório”, relatou o juiz Gustavo
Sirena.
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Ao analisar o mérito, verificou-se na certidão de óbito que o lugar do
falecimento foi o Lar dos Vicentinos, e que, na ocasião da lavratura
do documento, o funcionário do local não soube informar se o idoso
deixava filho, o que demonstra a ausência de contato entre as partes.
Em suas alegações, a autora ressaltou que o reconhecimento da
paternidade ocorreu há apenas oito anos, quando pôde conhecer o
pai (IBDFAM, 2018).
Percebe-se na decisão um rol taxativo quando o juiz delimita o desamparo e a
solidão, demonstrando um abandono afetivo do idoso, para tanto deliberou-se que uma
parte da herança seria destinado ao Lar dos Vicentinos. Essa ação afirma a importância de
ressaltar que todos independente de sua idade, deve ser atendido conforme os preceitos
que regulamentam o direito no país.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS POR ABANDONO AFETIVO INVERSO
Para discorrer a seção sobre abandono afetivo inverso, faz-se importante
diferenciá-lo do abandono afetivo comum quando os pais dentro de uma linha de rejeição
abandonam os seus filhos. Visto que o abandono afetivo na maioria das vezes é
interpretado como falta de cuidado e amor, entretanto vem sendo sancionado pelo
judiciário que abandono afetivo é deixar de as obrigações de cuidado com o idoso.
Hironaka (2017, on line), conceitua abandono afetivo como:
Um comportamento omisso de um ou de ambos os pais em relação
aos filhos, no que se refere ao dever de cuidado, zelo, educação pois
esta tarefa deveria ser permeada de carinho, atenção e afeto, mas
essas características não são encontradas nos casos em que ocorrem
tal abandono.
No entanto, o amor não pode ser obrigado a existir por parte de outra pessoa, mas
existem leis que visam em suas redações a garantia e o amparo quando se mensura sobre
essa ausência de afetividade dos filhos com seus pais idosos, obrigando a prestação de um
auxílio financeiro.
Diferentemente do objeto deste estudo, que se trata do inverso, os filhos
abandonam afetivamente os seus pais. Diante disso é de suma importância aprofundar
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nesse estudo o abandono afetivo inverso e suas repercussões na responsabilidade civil dos
filhos.
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Ao contextualizar as causas que impulsionam o abandono afetivo inverso não
estão calcadas em aspectos patrimoniais, econômicos, políticos ou sociais, pois o desamor
não escolhe etnia, classe social, profissão, sexo ou idade (LIMA, 2015, on line).
Se evidenciar a temática no âmbito do ordenamento jurídico encontra-se o
primeiro voto, por meio do pioneirismo da ministra relatora Nancy Andrighi no recurso
especial nº 1.159-242/SP que traz a melhor síntese sobre a relação entre o amor e o dever:
O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais,
situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa
materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia
ou da religião. [...]
O fato é dentre os elementos necessários à caracterização do dano
moral, quais sejam, o dano, a culpa do autor e o nexo causal, o
elemento culpa não se configura. [...]
O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos,
distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e
comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação de
ações concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais;
ações voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento
dado aos demais filhos – quando existirem –, entre outras fórmulas
possíveis que serão trazidas à apreciação do julgador, pelas partes.
[...]

Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever.
(STJ - REsp nº 1.159.242/SP (2009/0193701-9). Rel. Ministra Nancy
Andrighi. Segunda Seção, julg. 24.04.2012). (BRASIL,2012)
Observa-se que não existe a obrigatoriedade de os seres humanos amar uns aos
outros, visto que é um ato livre e involuntário, mas preconizado por uma legalização de
direito imposta quanto às sanções de natureza penal e civil, principalmente neste quesito
da pesquisa que é o abandono inverso.
O Estatuto do Idoso em seu art. 4º é vedado que o idoso sofra qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus
direitos, por ação ou omissão, devem ser punidos conforme é garantido por lei.
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Frisa-se a ideia de Silva (2021, on line), que tanto o Estatuto do Idoso quanto a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 têm como fundamento proteger a
pessoa na velhice, carência e enfermidade no Brasil.
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Percebe-se que a legislação não está se renovando de acordo com os movimentos
da sociedade contemporânea, visto a importância de preenchimento das lacunas que gera
a necessidade de novos dispositivos para o ordenamento jurídico, visando solucionar os
conflitos surgidos pelas relações humanas/familiares no que tange à afetividade.
Sucintamente, pode-se entender que “o afeto é a mola propulsora dos laços
familiares e das relações interpessoais movimentadas pelo sentimento e pelo amor, para
ao fim e ao cabo dar sentido à dignidade da existência humana” (COSTA, 2015, p. 68).
Tanto as crianças como os idosos são vulneráveis, e devem ser amparados pelos
seus filhos, visto que é nessa fase da velhice que a pessoa com idade avançada se encontra
debilitada, sua locomoção começa a ser prejudicada, sua memória não está tão atenta aos
detalhes das medicações de rotina, esse cuidado proporcionado pelos filhos e familiares
dá força para que esse momento difícil seja amenizado.
Para Dias (2016) “o abandono afetivo inverso resulta do inadimplemento dos
deveres de cuidado e afeto dos descendentes em relação aos ascendentes, conforme
dispõe, inclusive, a Constituição Federal em seu art. 229’’.
Não obstante, o aumento de idosos, vem crescendo constantemente na sociedade,
e até o presente momento inexiste uma lei que ampara esse idoso que foi vítima de
abandono, maus tratos pelos seus filhos, hoje contamos com um projeto de lei para mudar
essa realidade.
Essa afirmativa é realizada por Mendes (2016), ao mensurar que inúmeros são os
casos de abandono, roubo, espancamento, humilhação, cárcere privado, violência física e
psicológica, além das agressões que ocorrem notadamente dentro de casa.
Assim, com essa ideia acrescida de dados formalizados por Mendes, usa-se a fala
do desembargador Jones Figueiredo Alves, diretor nacional do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM), ao enfatizar um ponto de extrema importância sobre o afeto
e o cuidar dos idosos, principalmente em tempos que os seres humanos vivem para
consubstanciar processos de urgências e emergências que deve ser efetivado por meio da
celeridade e otimização:
A inação de afeto ou, mais precisamente, a não permanência do
cuidar, dos filhos para com os genitores, de regra idosos. Segundo o
diretor, esta falta do cuidar serve de premissa de base para a
indenização. O amor é uma celebração permanente de vida, reflete o
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desembargador, e, como tal, realidade espontânea e vivenciada do
espírito; todavia o abandono moral e material, como instrumento de
desconstrução de vida pode ser mensurado em níveis de
quantificação indenizatória. Os parâmetros são os circunstâncias de
vida dos próprios atores envolvidos, sinalizando uma reparação civil
adequada e necessária, complementa (ALVES, 2013, on line).
Diante desse cenário é de grande importância a garantia de qualidade de vida na
velhice a esses cidadãos. Esse afeto familiar é importante, sabemos que ninguém é
obrigado a amar ninguém, todavia é obrigado a reparar e se responsabilizar civilmente
pelos danos causados, a fim de minimizar esse sofrimento por meio de uma indenização.
Nessa linha, há tempos Santini (1997) ensinava:
A soma em dinheiro paga pelo agente é para que ele sinta de alguma
maneira o mal que praticou, a dor, a alegria, a vida, a liberdade, a
honra ou a beleza, são de valor inestimáveis. Isso não impede, porém,
que seja aquilatado um valor compensatório que amenize aquele
dano moral a que São João apóstolo chamava de danos da alma.
A referida responsabilidade civil decorre de uma violação ao interesse particular,
requerendo assim uma reparação do dano moral ou patrimonial pelo agente, afim de
pagamento indenizatório à vítima para que seja reparado esse dano sofrido. Esse dano
moral ele pode proceder de forma compensatória.
Para Alexandre Miguel (2003), o dever de indenizar derivado do ato ilícito é
aplicável também no Direito das famílias, em virtude da responsabilidade civil alcançar
todos os ramos do direito, tendo destaque principalmente nas relações privadas, como nas
relações entre familiares em que também devem ser observados e utilizados os princípios
da responsabilidade civil.
Segundo o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal a reparação do dano
moral validou:
Art. 5º, inciso V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem.
[...]
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurando a indenização por dano material ou moral
decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).
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Diante deste campo de direito, evidencia-se a garantia da responsabilidade dos
filhos em não concretizar o abandono afetivo inverso. Acerca disso, Cavalieri Filho (2008,
p. 2) denota a ideia de responsabilidade civil da seguinte forma:
Em sentido etimológico, responsabilidade exprime a ideia de
obrigação,
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encargo, contraprestação. Em sentido jurídico, o vocábulo não foge
dessa ideia. Designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo
decorrente da violação de outro dever jurídico. Em apertada síntese,
responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para
recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico
originário.
Assim, o contexto de responsabilidade civil perfaz uma ligação estreita com o dever
jurídico, por meio de uma exigência de caráter social, no qual se não houver o cumprimento
será cobrada no dever jurídico sucessivo como maneira de reparação de uma ação de
danos.
De forma contributiva Cavalieri Filho (2010), ressalta que o conceito de dano é feito
como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua
natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da
própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc.
Por conseguinte, menciona-se que a responsabilidade civil advém de um processo
de obrigação para delinear uma forma de verificar um ato ocasionalmente realizado de
forma errônea, sendo este causado por fato próprio e/ou coisas que tenham sido realizadas
que desprendem de um ressarcimento.
3. NOVAS PERSPECTIVAS DE EXCLUSÃO DA SUCESSÃO POR ABANDONO AFETIVO
INVERSO
A seção discorre sobre as novas perspectivas de exclusão da sucessão por
abandono afetivo inverso em uma realidade notória de descaso realizada pelos
descendentes na omissão e negligência no momento de maior vulnerabilidade que é a
velhice, infelizmente é uma realidade corriqueira no Brasil, porém que não possui um
amparo previsto no ordenamento jurídico do país.
A referida situação, advém de novos formatos afetivos de pensar na família, visto
a mudança de alguns conceitos quando se trata do Direito das famílias, e doravante o
Direito das Sucessões que devem acompanhar os processos sociais, mas entendendo que
o abandono é uma tipificação criminal.
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O abandono afetivo inverso atualmente não encontra amparo legal instituído no
ordenamento jurídico, mas no ano de 2008 planificou-se o projeto de Lei nº 4.294, no qual
acrescentaria o artigo 3º do Estatuto do Idoso, o parágrafo 2º: “O abandono afetivo sujeita
os filhos ao pagamento de indenização por dano moral” (SILVA, 2014).
Sendo assim, haveria o estabelecimento normativo que tanto os pais quantos
filhos deveriam responder por abandono afetivo, e doravante seria estabelecido o
pagamento de indenizações por danos morais, porém estes estariam consubstanciados
legalmente no país.
O autor deste projeto foi o deputado Carlos Bezerra que defendia a importância
de uma retratação por meio de indenizações por abandono afetivo inverso, pois neste
momento da velhice a falta de afeto poderá causar danos físicos, psicológicos e
significativos sentimentos de solidão e tristeza profunda, estimulando assim doenças
funcionais.
O deputado frisa que “se é evidente que não se pode obrigar filhos e pais a se
amar, deve-se ao menos permitir ao prejudicado o recebimento de indenização pelo dano
causado.” Ou seja, esse projeto de lei tem o caráter de conscientizar pais e filhos, a fim de
evitar a conduta do abandono afetivo.
Evidencia-se neste processo narrativo alguns pontos sobre a exclusão da sucessão,
uma vez que ocorre o abandono e as questões afetivas dos descendentes para com os
idosos.
Para Dias (2015), quando do falecimento do autor da herança, ocorrerá a
transmissão automática dos bens aos seus herdeiros. E a exclusão sucessória acontece com
o afastamento dos herdeiros através dos institutos da indignidade ou deserdação.
Acrescenta Gagliano (2017), que tais institutos de exclusão sucessória estão
elencados no Código Civil Brasileiro no Capítulo V do Título I do Livro V, do artigo 1.814 a
1.818 tratando da exclusão por indignidade e no Título III, Capítulo X também do Livro V,
os artigos 1.961 a 1.965 versam sobre a deserdação. Apesar de estarem em partes distintas
do Código, ambos institutos têm funções similares, ou seja, a exclusão de um herdeiro.
Enfatiza-se que o instituto da indignidade no que tange a deserdação podem ser
instituídas em lei, e também devem ser acrescidas em consonância com a vontade do autor
legal da herança, deliberando até mesmo que o herdeiro tenha o seu direito sucessório de
forma excluída.
Para exemplificar o elencado entendimento legal apresenta-se algumas
jurisprudências destacadas por Pereira e Santos (2020, on line), que mensuram uma
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reflexão acerca das decisões realizadas pelos juízes brasileiros quanto à possibilidade de
deserdação nos casos de abandono afetivo inverso.
Os autores fazem o destaque chamativo, pois ainda perfaz um caminho de
divergências jurisprudenciais e doutrinárias quanto ao tema, pois não consta essa hipótese
no rol taxativo no que tange ao tema no Código Civil.
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Nesse sentido, contextualiza-se uma Apelação Cível 1.0707.01.033170- 0/001, Rel.
Des. Maurício Barros, j. 5/09/2006, 6ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
que entendeu, neste caso, que a deserdação era cabível:
EMENTA: CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CAUSAS
DE DESERDAÇÃO - CAUSAS APONTADAS NO TESTAMENTO E
COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO
IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DOS
HERDEIROS DOS DESERDADOS DO TESTAMENTO –IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO. 1- Tendo o falecido exarado em testamento a firme
disposição de deserdar os filhos, apontando as causas da deserdação,
e havendo comprovação desses fatos, deve ser mantida a disposição
de última vontade do testador. 2- É incabível a discussão afeta à
exclusão dos filhos dos deserdados do testamento, porque ausente
legitimação dos autores para tal pleito, nos termos do art. 6º do CPC
(MINAS GERAIS, 2006, online).
A decisão do falecido se fazia salutar em decorrência da situação sofrida de um
câncer no qual o pai em tela não havia recebido nenhum formato de auxílio, nem
tampouco quesitos de suporte por parte dos familiares, caracterizando abandono afetivo
inverso. Diante dos fatos supracitados, o entendimento do desembargador no caso
mensurado abriu precedentes para deliberar a deserdação para filhos que não provém de
assistência moral e material para os pais, bem como pela insensatez de descaso com um
membro familiar.
Para consubstanciar a referida discussão, Pereira e Santos (2020, on line), frisam
que o Superior Tribunal de Justiça STJ em Agravo em Recurso AREsp 1060853 MS
2017/0041168-1, decidiu improcedente a reforma da decisão que inadmitiu o recurso
especial. Este pedido vem contra um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul, que anulou a cláusula de deserdação por ausência de provas:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.060.853 - MS (2017/00411681) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE:
VANDERSON DE SOUZA ADVOGADOS: LEONILDO JOSÉ DA CUNHA MS007809 CILMA DA CUNHA PANIAGO - MS007810 AGRAVADO:
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ADÃO DE SOUZA ADVOGADOS: LEONARDO COSTA DA ROSA MS010021 MARCOS PAULO PINHEIRO DA SILVA SAIFERT - MS018850
DECISÃO Trata-se de agravo interposto por VANDERSON DE SOUZA
contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo
insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso do Sul assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL DESERDAÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO
POR AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA - REJEITADO - MÉRITO - PRETENSO DESAMPARO DO
ASCENDENTE COM GRAVE ENFERMIDADE - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL - CLÁUSULA DE DESERDAÇÃO
EM TESTAMENTO DECLARADA NULA - SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL - PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC - NECESSIDADE DE
REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA PELO TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Se o apelante
logrou demonstrar seu inconformismo nas razões recursais, tendo
impugnado o mérito da decisão judicial que, ao final, declarou nula a
cláusula de deserdação, afigura-se possível conhecer do recurso. II. Se
o requerente não logrou demonstrar ter havido desamparo pelo
requerido ao ascendente com grave enfermidade, mas um natural
distanciamento do pai para com o filho cm razão de novas núpcias,
impõe-se manter irretocável a sentença que anulou a cláusula de
deserdação prevista cm testamento público. III. Ao estabelecer a
majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite
fixado pelos §§ 2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar
o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já
que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então
realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou
protelatórios" (e-STJ fl. 189). Nas razões do especial, o recorrente, além
de dissídio jurisprudencial aponta violação dos artigos 1857 e 1962, IV,
do Código Civil. Alega, em síntese, que: a) "embora válido o
testamento, entenderam por anular a cláusula que versa sobre a
deserdação do recorrido, isso vem ao arrepio da lei que dispõe sobre
a liberalidade da pessoa deixar seus bens a quem entender merecedor,
à efetivamente fazer valer sua última vontade" (e-STJ fl. 218); b)
cumpre observar que o artigo 1962 do Código Civil trata o abandono
de forma ampla, não mencionando a forma do abandono, e não
fazendo distinção entre o abandono material ou afetivo, moral. c) o
abandono afetivo e o querer do testador, por si só, justifica a
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deserdação. Requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial. O recurso não merece prosperar. Verificase que a matéria versada no art. 1857, do Código Civil, não foi objeto
de debate pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada". [...] (BRASIL, 2017,
online).
De forma sequenciada, os autores Pereira e Santos (2020, on line), municiam que
para tomada de decisões, cabe a comprovação com provas como requisito de extrema
relevância para deliberar interpretações para fundamentação das decisões.
Para o desembargador Marco André Nogueira Hanson, a ampliação de hipóteses
de deserdação não deve ocorrer baseada em analogias ou princípios constitucionais.
Sendo seguido, assim, o rol taxativo que a lei impõe:
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – DESERDAÇÃO – JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE
ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEITADO –
MÉRITO – PRETENSO DESAMPARO DO ASCENDENTE COM GRAVE
ENFERMIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL
– CLÁUSULA DE DESERDAÇÃO EM TESTAMENTO DECLARADA NULA –
SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL –
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC
– NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DA
ADVOCACIA PELO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO – MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. I. Se o apelante logrou demonstrar seu inconformismo nas
razões recursais, tendo impugnado o mérito da decisão judicial que,
ao final, declarou nula a cláusula de deserdação, afigura-se possível
conhecer do recurso. II. Se o requerente não logrou demonstrar ter
havido desamparo pelo requerido ao ascendente com grave
enfermidade, mas um natural distanciamento do pai para com o filho
em razão de novas núpcias, impõe-se manter irretocável a sentença
que anulou a cláusula de deserdação prevista em testamento público.
III. Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal,
observado o limite fixado pelos §§2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca,
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além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado
em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo
trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos
infundados ou protelatórios. (MATO GROSSO DO SUL, 2016, online).
Diante das jurisprudências apontadas, verifica-se que os Tribunais julgam
conforme as concepções jurídicas que não pode ocorrer deserdação para aqueles que
realizaram o abandono afetivo inverso, mas deve seguir os parâmetros instituídos do rol
taxativo.
Afirma, Venosa (2017), que esse é o entendimento da maioria dos Tribunais,
defendendo que não pode haver deserdação além do que está previsto no rol taxativo da
lei. Mesmo que a relação entre os indivíduos envolvesse sérios problemas de ordem moral,
ética, social ou religiosa, a questão não poderá afastar o sucessor.
Todavia, ao realizar uma pequena análise antes de fechar a referida seção, tornarse-á imperioso realizar duas questões que se fazem salutar neste momento que perfaz
significativas indagações da realidade da problemática e das evidências promulgadas pelas
jurisprudências apresentadas anteriormente.
Assim, a primeira perfaz em delinear se existe ou não na legislação brasileira a
possibilidade de excluir o filho da sucessão diante do abandono afetivo dos pais?. Em
resposta diria que sim, pois na visão desta pesquisadora ainda é necessário criar aportes
legais com maior afinco para criar subsídios para excluir o filho, visto que é incipiente os
pressupostos que norteiam a decisão, ou seja é preciso aumentar os rigores jurídicos, visto
que o abandono contradiz os princípios da carta magna e a ordem que envolve os
sentimentos humanísticos.
De forma sequenciada a segunda pergunta se vislumbra em questionar se a
jurisprudência majoritária é no sentido de permitir ou não essa exclusão? De forma
ordenada, discorre que ainda não há um entendimento sedimentado por um conjunto de
decisões no mesmo sentido, sendo imprescindível que ocorram matérias proferidas de
discussões para realmente fundamentar a permissão da exclusão pela promulgação de leis
específicas.
Contextualizando nesse sentido, para finalizar a sessão, que ainda se faz
substancial realizar alterações quanto aos processos de deserdação em casos de abandono
afetivo inverso no território nacional, devido a dubiedade compreensiva entre os
magistrados e os aportes de doutrinadores para delimitar um único diálogo sobre a
temática.
CONCLUSÃO
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Ao mensurar as conclusões neste estudo, observou-se a importância de promover
o delineamento discursivo sobre o abandono afetivo no idosos no ordenamento jurídico
brasileiro.
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Ao enfatizar a pergunta problema que impulsionou a respectiva pesquisa e o
objetivo percebeu-se que ainda se faz primordial discussões no que tange a importância
de contextualizar a promulgação de legislações que tratem especificamente a temática
para as decisões dos juízes em relação às exclusões dos filhos.
Torna-se necessário para que não ocorram distorções no ordenamento jurídico.
Não obstante, deve ser viabilizada de forma legal ações punitivas para aqueles que não
preconizam a seguridade da dignidade humana independentemente da idade.
Outrossim, sugere-se que na referida legislação tenham asseguradas a vontade
dos idosos, visto que foram abandonados por aqueles que deveriam ser os apoiadores
nesta etapa da vida, e infelizmente por processos desumanos acabam deixando a deriva
os seus entres queridos, porém quando se trata de uma herança querem ter o direito como
se as ações fossem despercebidas pela sociedade.
Por fim, discorrer sobre o objeto foi de uma grandiosidade acadêmica que norteará
aportes para vida pessoal e profissional, além de observar que mesmo na sociedade atual
o respeito e o amor deve prevalecer em todas as etapas da vida do ser humano.
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RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo analisar o fenômeno do estupro de
vulnerável e o caráter investigativo do depoimento especial das crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual, a partir do papel que o depoimento destas desempenha face a
uma investigação, como sendo a principal ferramenta de prova. Tendo em vista a pandemia
que se enfrenta desde 2020, as estatísticas mostram que o isolamento social potencializou
o aumento de casos de estupro contra crianças e adolescentes e propiciou o silenciamento
das vítimas de tais crimes. Por tal motivo, necessita-se cada vez mais a abertura de espaços
e ferramentas que se dediquem a propiciar o acolhimento e a proteção da vítima por parte
do Estado, tendo como exemplo o surgimento do “Depoimento Sem Dano”, com o advento
da Lei nº 13.431/2017, criada com o objetivo de evitar que a vítima reviva os traumas
causados pelo abuso sexual sofrido. Como resultado, nota-se a necessidade de aplicação
de novos métodos de abordagem da oitiva da vítima, tais como a Escuta Especializada e o
Depoimento Especial. Para o êxito da pesquisa, foi utilizado o método bibliográfico,
qualitativo e descritivo, combinados com legislação constitucional e infraconstitucional
sobre os temas tratados.
Palavras-chave: Abuso sexual infantil. Depoimento especial. Direito da criança e do
adolescente.
ABSTRACT: The purpose of the present research is to analyze the phenomenon of rape
against the vulnerable and the investigative character of the special testimony of children
and adolescents victims of sexual violence, based on the role that their testimony plays in
an investigation, as the main evidence tool. Given the pandemic that has been faced since
2020, statistics show that social isolation has increased the number of cases of rape against
children and adolescents and provided the silencing of victims of such crimes. For this
reason, there is an increasing opportunity for the opening of spaces and tools that provide
the reception and protection of the victim by the State, with the emergence of the
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“Testimony Without Damage” as an example, with the advent of the Law nº 13.431/2017,
created with the objective of preventing the victim from reliving the traumas caused by the
sexual abuse suffered. As a result, is needed the application of new methods of
approaching the victim's speech, such as the Specialized Listening and the Special
Testimony. For the success of the research, the bibliographic, qualitative and descriptive
methods were used, combined with constitucional and infra-constitucional legislation on
the topics covered.
Keywords: Child sexual abuse. Special Testimony. Children and adolescent’s rights.
1 INTRODUÇÃO
O problema do abuso sexual infanto-juvenil está presente no país há muitos anos,
sendo uma das principais questões que afetam o direito da criança e do adolescente. O
presente artigo tem por objetivo inicial demonstrar como essa problemática ganhou
espaço no ordenamento jurídico brasileiro, levando em conta as características e condições
da pessoa vulnerável e as suas necessidades.
Em primeiro lugar, busca-se a compreensão das diferentes legislações a abordarem
o tema, as quais incorporam princípios e costumes da época em que entraram em vigência.
A observância de que crianças e adolescentes são seres em formação, incapazes de tomar
decisões, atenderem suas necessidades e resolverem conflitos independentemente do
auxílio e proteção dos adultos, é um norte para que se destaque o dever da sociedade e
do Estado de proporcionarem uma atenção especial a tais grupos.
Além disso, diante do contexto geopolítico da pandemia da Covid-19, os casos de
abuso sexual infanto-juvenil se revestiram ainda mais da característica de clandestinidade,
o que acarretou o aumento da subnotificação de casos, um problema que denota ainda
mais o fato desses crimes se tratarem de uma questão também de saúde pública.
Diante disso, é necessário apreciar que a criança e o adolescente merecem uma
abordagem específica frente à Legislação Brasileira, como a consideração do critério
objetivo da idade, que dá origem ao crime de estupro de vulnerável, praticado contra os
menores de 14 (quatorze) anos.
Com o advento dos crimes contra a dignidade sexual do vulnerável, é importante
ressaltar que a presença de crianças e adolescentes em Juízo exige um sistema que garanta
a sua máxima proteção, através de um ambiente e de um procedimento que garanta maior
celeridade ao processo e respeito às vítimas.
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A violência sexual é um crime de difícil mensuração, que nem sempre deixa rastros
e vestígios aparentes e muito menos testemunhas oculares capazes de tornar mais
imediata a investigação. Tendo isso em vista, a oitiva da vítima ganha destaque como meio
de prova durante a investigação policial e o julgamento dos casos.
Porém, o estupro tendo como vítima o menor de 14 (quatorze) anos merece especial
atenção, visto que, na prática processual penal, existe predominantemente a situação de a
vítima ser ouvida várias vezes no mesmo processo, revivendo os traumas causados pelo
abuso sofrido.
Pensando nisso, deve-se aplicar o chamado “Depoimento Sem Dano”. Com a edição
da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que normatiza e organiza o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente, surgem mecanismos para prevenir e coibir a violência
em forma de vitimização secundária, ou seja, a “violência institucional”.
A Lei institui a Escuta Especializada e o Depoimento Especial, aliados à uma rede de
proteção e à um fluxo de atendimento que proporcione uma investigação sem que haja
danos à vítima. Observa-se que a não aplicação desde método acarreta em impactos
negativos tanto na criança ou adolescente, quanto à celeridade da Justiça, que pode vir a
ser afetada pelo alargado decorrer entre a denúncia do crime e a audiência de instrução e
julgamento.
Para o êxito da pesquisa, foi utilizado o método bibliográfico, qualitativo e
descritivo. Além disso, se faz presente a pesquisa de legislação constitucional e
infraconstitucional sobre os temas tratados, a fim de observar o que predomina no
ordenamento jurídico acerca do depoimento especial da vítima.
2 O TRATAMENTO LEGAL DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL
A violência sexual pode ser definida como qualquer ato ou contato sexual ou
libidinoso onde a vítima é usada para a gratificação sexual do agressor, sem seu
consentimento, por meio de “expressões verbais ou corporais que não são do agrado da
pessoa; toques e carícias não desejados” (TAQUETTE, 2007, n.p.), configurando um crime
de difícil constatação. Segundo Engel (2017), diversos são os valores, crenças e práticas
sobre os papéis de gênero e sobre as interações sexuais que não só permitem como
também estruturam relações desiguais nas quais o interesse sexual ativo deve conquistar
e submeter o objeto de desejo.
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No ordenamento jurídico brasileiro, as diferentes legislações sobre o estupro ao
longo dos anos, como é de praxe na Justiça, incorporaram os costumes mais recorrentes
em dada época. A primeira lei a tipificar o estupro como crime foi o Código Penal do
Império, que vigorou entre 1831 e 1891. Nele, o estupro era julgado a partir da
“honestidade da mulher violada”, havendo uma relativização do crime referente à posição
que a vítima ocupava e aos costumes que adotava em sua vida pessoal, como era o caso
das prostitutas que, uma vez estupradas, o seu agressor recebia o perdão caso se casasse
com elas. Nesta época, para poder se caracterizar o estupro, era necessário que a violência
causasse dor e apresentasse alguma consequência física aparente na mulher (Cajal e Lima,
n.p)
Já no Código Penal da República, que vigorou até 1940, é registrada pela primeira
vez a diferença entre crime de estupro e atentado violento ao pudor. Segundo o Código,
o estupro ocorreria quando houvesse conjunção carnal, compreendida como a penetração
do pênis de um homem na vagina de uma mulher ou menina, não existindo a hipótese de
homens e meninos serem vítimas de estupro.
2.1 OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A proteção dos direitos da criança e do adolescente é um dos temas centrais da
Constituição Federal brasileira, que se preocupa em destacar, por meio de um rol
exemplificativo, o dever da sociedade e do Estado em estabelecerem um cuidado especial
quanto aos direitos da infância e da juventude. O artigo 277 da Carta Magna ressalta
pontos importantes para a defesa da dignidade humana, assim dispondo:
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 (BRASIL, 1988).
Tendo em vista que, ao longo dos anos, crianças e adolescentes têm sido,
reiteradamente, vítimas de violência física, psicológica e sexual, em sua maioria ocorrendo
em ambiente familiar e sendo praticadas por quem os deveria proteger, a negação desse
tipo de abuso corrobora para que o tema permaneça indiscutido e sob o manto do silêncio
e da impunidade.
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Por esses fatos, a presença das crianças nos tribunais e a crescente preocupação
com a sua proteção provocaram uma série de mudanças nos sistemas jurídicos em âmbito
internacional, tendo como exemplo o art. 12 da Convenção das Nações Unidas em 1989,
que garante à criança o direito de livre expressão de opinião e manifestação nos processos
judiciais que lhe dizem respeito, seja de forma direta ou por meio de um representante
legal.
Além disso, cumpre destacar a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990, que
em seu art. 36 manifesta o compromisso dos Estados Partes quanto à proteção da criança
contra todas as formas de exploração que sejam prejudiciais para qualquer aspecto de seu
bem-estar, zelando para que nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes (BRASIL, 1990).
Em 1948, as Nações Unidas proclamaram o direito aos cuidados e à assistência
especial à infância através da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
considerada a maior prova histórica do consensus omnium gentium sobre um
determinado
sistema de valores (Bobbio, 2004, p. 47). A Declaração destaca a
importância de todas as nações desenvolverem um trabalho sistemático e multifacetado
para responder à violência contra a criança, com a criação de estratégias coordenadas por
agências com a capacidade de envolver múltiplos setores, legais, policiais, de planejamento
e programas com base no conhecimento científico corrente.
Visando ampliar a proteção aos direitos da criança e do adolescente, foi criada em
13 de julho de 1990, a Lei nº 8.069, conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Nesse contexto, estabelece-se uma legislação específica inovadora, que levanta
explicitamente os direitos da infância e da juventude. Com o advento do ECA, as crianças
e adolescentes passam a ser enxergados como sujeitos no ordenamento jurídico brasileiro,
tendo resguardada a sua proteção e respeitada a sua condição de pessoa em
desenvolvimento.
A legislação que assegura os direitos aos menores de 18 anos provocou alterações
relevantes na estrutura de atendimento e na elaboração de políticas públicas voltadas aos
direitos das crianças e adolescentes. Para se viabilizar essa proteção de direitos, foi
instituído, dentre outros, os Conselhos Tutelares que, conforme explica Azambuja (2017, p.
54), representam um aspecto importante da nova proposta de política de atendimento aos
direitos da população infantojuvenil, permitindo a participação popular na vida de crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
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A partir da criação do Estatuto, então, passamos a enxergar o direito da criança e
do adolescente como um ramo autônomo do Direito, que antes estava presente de forma
desconcentrada na Constituição, e passa a reclamar um novo olhar sobre essa camada tão
importante da sociedade. O reconhecimento da criança como sujeito de direitos, pessoa
em fase especial de desenvolvimento e prioridade absoluta, revolucionou conceitos e
práticas até então incorporadas pelo mundo adulto, dando destaque a condutas que, num
passado recente, ficavam na clandestinidade, sem visibilidade no campo social e político.
2.2 A TUTELA DA DIGNIDADE SEXUAL NO CÓDIGO PENAL
O Código Penal brasileiro de 1940, criado pelo decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, pelo então presidente Getúlio Vargas, trouxe inovações quanto ao
crime de estupro, sendo assim tipificado no artigo 213: “Constranger mulher à conjunção
carnal, mediante violência ou grave ameaça: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos”
(BRASIL, 1940).
Com a atualização do Código Penal brasileiro em 2009, o bem jurídico protegido
passou a ser a dignidade sexual. Sendo assim, o Código entra em sintonia com a
Constituição Federal de 1988, que legisla sobre a dignidade da pessoa humana,
estabelecendo em seu art. 1º, III, que toda pessoa tem direito à liberdade e ao respeito
pela sua vida sexual, sendo papel do Estado o dever de proteger esse direito (MAGGIO,
2013, n.p).
A lei penal então passa a considerar relevante a relação sexual não consentida,
estabelecendo o crime de estupro. Anteriormente à Lei nº 12.015/2009, havia o tipo penal
da presunção de violência, que elencava presumida a violência quando praticada contra as
vítimas menores de quatorze anos, alienadas ou débeis mentais e aquelas que não podem,
por qualquer outra causa, oferecer resistência. Antes da citada Lei, existiam dois delitos: o
de estupro, no art. 213, e o de atentado violento ao pudor, no art. 214, ambos tendo como
meio de execução empregado a violência ou grave ameaça. No entanto, falava-se de
presunção de violência em relação a vítimas menores de 14 (quatorze) anos.
Com o advento da Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009, estabeleceu-se o critério
objetivo da idade, dando origem ao crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217A como “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze)
anos” (BRASIL, 2009). O tipo penal mencionado além de fazer parte do capítulo dos “crimes
contra a dignidade sexual”, também passou a ser considerado crime hediondo. Com isso,
o crime de estupro de vulnerável deixa de ser uma espécie do crime de estupro e passa a
ter texto próprio, assumindo uma denominação específica. Nesse diapasão, destaca Greco
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que o artigo 217-A tem como foco pessoas determinadas como os menores de 14 (catorze)
anos, que são vulneráveis por não terem o discernimento necessário para a prática de atos
sexuais (2016, p. 87).
No mesmo sentido, Nucci ensina que é vedada a prática sexual com pessoas
menores de 18 (dezoito) anos, visto que nesta faixa etária, não se tem discernimento e nem
as condições suficientes para autorizar o ato. Logo, a vulnerabilidade de suas situações
indica a presunção de ter sido violenta a prática do sexo (2014, p. 939). Além disso, tem
prevalecido esse entendimento no STJ:
A anterior experiência sexual ou o consentimento da vítima menor
de 14 (quatorze) anos são irrelevantes para a configuração do delito
de estupro, devendo a presunção da violência, antes disciplinada no
artigo 224, alínea “a”, do Código Penal, ser considerada de natureza
absoluta. (REsp 11184236, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, julgado em
07/12/2010, DJe 17/12/2010).
A sexualidade é um componente relevante para a formação humana, sendo assim,
intrínseca da dignidade da pessoa humana e tratando-se, também, de princípio
constitucional. Uma vez que o delito sexual contra a criança ganha denominação própria,
ressalta-se uma violação mais grave e digna de uma atenção especial. Cumpre ressaltar
que o Superior Tribunal de Justiça, em 2017, emitiu a Súmula 593, decidindo que a
presunção de vulnerabilidade deve ser absoluta independentemente do consentimento da
vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de
relacionamento amoroso anterior com o agente. (STJ, 2017).
Existem casos de crianças que são violentadas sexualmente por anos pelo mesmo
agressor, que muitas vezes representa um papel de autoridade sob a vítima, fortalecendo
a relação injusta entre vítima e abusador. Tendo isso em vista, a lei estabelece que os
fatores de proximidade e autoridade sob a vítima não mais servirão para relativizar o delito
cometido contra ela.
A violência sexual contra crianças e adolescentes, no que antecedeu o ordenamento
jurídico brasileiro que conhecemos hoje e mais especificamente a Constituição Federal de
1988, pouco chegava aos sistemas de saúde, educação e Justiça, permanecendo sob a
obscuridade e a impunidade. Na atualidade, passa a exigir uma capacitação ainda mais
frequente por parte das entidades públicas e dos profissionais envolvidos com as vítimas,
na medida em que estes desempenham um papel relevante, permitindo a intervenção do
Poder Judiciário.
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A violência sexual apresenta particularidades que aumentam a dificuldade de
identificação, combate e investigação, atingindo crianças e adolescentes no mundo inteiro,
fazendo-se presente o fenômeno nos mais diversos meios e esferas: no cotidiano de
profissionais de educação, direito, serviço social e saúde, que desempenham papéis
relevantes e interdisciplinares no enfrentamento dos casos de abuso sexual infanto-juvenil.
Considerando que crianças e adolescentes são grupos historicamente vulneráveis e,
tendo em vista a pandemia da Covid-19, que vem sido enfrentada desde meados de 2020
no Brasil, as estatísticas apontam que o isolamento social propiciou o aumento de casos
de abuso contra esses grupos e relevou um ambiente silenciador de vítimas. Segundo o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2020, houve mais de 60.926 casos de
estupro no Brasil, sendo 73,7% estupros de vulnerável, e mais de 60% das vítimas foram
crianças de até 13 anos. Tais dados representam uma preocupação ainda maior diante o
cenário pandêmico, onde todos permaneceram em suas casas adotando medidas de
distanciamento social.
Conforme o levantamento, em 85,2% dos casos o autor é um conhecido da vítima.
Em um estado de calamidade pública como uma pandemia, que faz com que as famílias
permaneçam em casa e as crianças não mais tenham acesso ao ensino presencial, essas
vítimas passam a ficar mais tempo expostas ao perigo, considerando que permanecem
isoladas no mesmo ambiente que seus agressores, onde “os atos violentos de abuso sexual,
por pertenceram à esfera privada, acabam se revestindo da tradicional característica do
sigilo” (GUERRA, 1998, p. 32).
Ocorre que, apesar do número elevado de casos de estupro de vulnerável no país,
os números revelam o diagnóstico de que o período da pandemia contribuiu para a
redução dos registros, o que não necessariamente significou a diminuição da frequência
em que esses delitos ocorreram, mas sobretudo a redução das denúncias e,
consequentemente, das investigações acerca de tais fatos, permanecendo os seus autores
impunes. A subnotificação já existente em crimes deste gênero se fez ainda mais presente
durante o isolamento social e o período pandêmico. Para Engel, os aspectos como uma
construção coletiva de pactos que ocultam e silenciam estes crimes, a assim chamada
cultura do estupro, somada ao compartilhamento de práticas de masculinidade violentas
perpassam essas ações, tornando ainda mais difícil sua mensuração (2017, p. 22).
Cumpre ressaltar que a violência sexual é um problema de saúde pública, que
compreende desde o atendimento hospitalar a vítimas até o papel do Estado de fornecer
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um ambiente ao amparo psicológico destas. A Lei nº 12.845 de 2013 dispõe sobre o
atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual, obrigando
os hospitais do Sistema Único de Saúde a prestar atendimento emergencial às vítimas de
estupro, incluindo o diagnóstico e tratamento de lesões e a realização de exames para
detectar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Há casos concretos, como no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde a mera suspeita de abuso leva à necessidade de
uma avaliação breve que muitas vezes requer a hospitalização da criança (ZAVASCHI et. al.,
1991, p. 139).
O artigo 1º da supracitada Lei acentua que “os hospitais devem oferecer às vítimas
de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao
controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e
encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social” (BRASIL, 2013).
O princípio da “prioridade absoluta” à criança e ao adolescente, em destaque no art.
227, caput da Constituição Federal e ressaltado pelo art. 4º, caput e parágrafo único, do
ECA, também se aplica aos órgãos de segurança pública e ao Poder Judiciário, que estarão
igualmente sujeitos às sanções decorrentes do contido nos arts. 208, inciso XI e 216, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (DIGIÁCOMO, M; DIGIÁCOMO, E., 2018, p. 41), que
enumeram as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e
ao adolescente. O Estatuto trata ainda da possibilidade de haver apuração da
responsabilidade civil e administrativa do agente público.
Nota-se que o texto do diploma legal enfatiza a atenção à qual as vítimas de crimes
deste gênero fazem jus, destacando a ideia de que a violência sexual é uma questão que
concerne ao Estado também no âmbito da saúde. Portanto, reconhecer que a busca pela
constatação e averiguação da violência sexual, bem como a noção de prioridade, dada a
urgência na coleta de provas, deve se estender aos profissionais de saúde pública,
mostrando que mesmo em meio à uma pandemia, as crianças e os adolescentes vítimas
de violência sexual merecem especial atenção.
4 A CARGA PROBATÓRIA DA OITIVA DA VÍTIMA
À luz do crime de estupro de vulnerável, é importante compreender que, por ser um
delito de difícil apuração, tem como a palavra da vítima a sua principal fonte probatória. O
depoimento judicial do ofendido é o meio de prova mais comumente utilizado para se
buscar a condenação do réu, por se tratar de um crime cometido às escondidas, não
havendo testemunhas e nem sempre deixando vestígios materiais que possam ser
comprovados por meio pericial.
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À respeito da prova, é importante garantir que o Juiz seja convencido de que
determinado fato ocorreu, a sua magnitude e as consequências que causou. Conforme
explica Tourinho Filho (2010, p. 232):
Prova é a soma dos motivos geradores da certeza dos fatos. Sua
finalidade é formar a convicção do juiz sobre os elementos
necessários para a decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o
Juiz ficar conhecendo a existência do fato sobre o qual versa a lide.
Pois bem: a finalidade da prova é tornar aquele fato conhecido do
Juiz, convencendo-o da sua existência.
Esta prova pode ser elaborada a partir de procedimentos como o depoimento
testemunhal, a perícia, a exibição de documentos, o reconhecimento de pessoas e, tendo
em vista o crime de estupro de vulnerável, carrega um peso maior a prova adquirida por
meio do depoimento da vítima. Azambuja (2006, p. 435) destaca a ideia de que a vítima de
estupro de vulnerável será a fonte de prova central do julgamento do processo, ao visar
essencialmente a produção de prova da materialidade, em face dos escassos elementos
que costumam instruir o processo, com o fim de obter a condenação ou absolvição do
abusador. Os exames periciais nem sempre confirmarão, por si sós, a prática dos crimes.
Tanto são regradas em jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - MATERIALIDADE E AUTORIA
CONFIGURADAS - LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E A PALAVRA
DA VÍTIMA APONTAM DE MODO ROBUSTO A RESPONSABILIDADE
DO RÉU PELA CONDUTA CRIMINOSA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1
- A palavra da vítima nos crimes sexuais merece relevância ímpar para
a aferição de um juízo de condenação, especialmente quando vem
corroborada por exames periciais e testemunhos, como ocorreu na
hipótese dos autos. 2.Omissis; 3.Omissis ".(2009315538 TJ/SE ,
Relator: Des. NETÔNIO BEZERRA MACHADO , Data de Julgamento:
25/01/2010. CÂMARA CRIMINAL); "PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE
ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR
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PROBANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CONTRAVENÇÃO
DE
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE 1) Nos
crimes sexuais, cometidos quase sempre às ocultas, inexiste
fragilidade probatória quando a autoria delitiva foi comprovada pela
palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza
dos autos; 2) omissis.(317672520058030001 TJ/AP. Apelação
Criminal. Relator: Desembargador LUIZ CARLOS, Data de Julgamento:
31/05/2011, CÂMARA ÚNICA; Publicação: no DJe N.o 104 de 09 de
Junho de 2011).
É essencial analisar as condições particulares de desenvolvimento das crianças e dos
adolescentes, somadas à situação de trauma pelo abuso sexual sofrido, que exigem
competências interdisciplinares dos diversos profissionais que realizam o seu atendimento
perante a Justiça. Os estudos revisados salientam a necessidade de capacitação,
treinamento técnico e preparação emocional constante desses profissionais para
intervenções adequadas com as crianças. Por sua vez, a Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança, em seu Art. 3.1, salienta que “todas as ações relativas às
crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social,
tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar,
primordialmente, o interesse maior da criança.” (BRASIL, 1990)
São esses aspectos que, ao longo dos anos, trouxeram a necessidade de se tratar o
depoimento judicial da criança e do adolescente vítima de violência sexual de forma mais
meticulosa, assegurando que não sejam submetidos a ambientes hostis e a situações que
tornem ainda mais difícil a abordagem do abuso vivenciado.
5 O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA
DE VIOLÊNCIA SEXUAL
A partir da vigência da Constituição Federal de 1988 e, especialmente, com a edição
do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagraram a doutrina da proteção integral
e a prioridade absoluta da população infanto-juvenil, ganha destaque a lei brasileira em
razão das normas de proteção aos crimes de violência sexual contra crianças e
adolescentes, em especial a Lei nº 13.431, que “normatiza e organiza o sistema de garantia
de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos
para prevenir e coibir a violência” (Artigo 1º da Lei nº 13.431/2017). A Lei de autoria da
Deputada Federal Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, primeiro Estado a implantar o
depoimento acolhedor, tem relevância ímpar para o Direito da Criança e do Adolescente.
5.1 O DEPOIMENTO ESPECIAL E A ESCUTA ESPECIALIZADA
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Com a promulgação da Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, sobreveio a
necessidade de integração entre o sistema de justiça criminal e a Rede de Proteção à
criança e ao adolescente, com a previsão de imperativos para o alcance de uma escuta
especializada, procedimento extrajudicial previsto na norma, que se limita ao relato
necessário para o cumprimento de sua finalidade: uma adequada elaboração dos fatos,
identificando indícios da situação de violência sofrida, de modo que a vítima possa
discorrer sobre o fato vivido, de forma livre e espontânea, sendo narrados, de forma
voluntária, elementos importantes à investigação, como autoria, local, data e circunstâncias
do fato, sendo realizadas perguntas pela autoridade policial ao final de suas declarações,
se necessário para fins de maior elucidação do caso (BRASIL, 2017).
A supracitada Rede de Proteção foi expressamente instituída pela Lei, que enxergou
a necessidade da criação e organização de um órgão de proteção à criança e ao
adolescente, tendo em vista a necessidade da realização da escuta especializada das
vítimas e testemunhas (art. 7º), com fins de coordenar a ação dos demais, zelando para
que todas as necessidades daquelas sejam prontamente atendidas por quem de direito
(art. 14, §2º).
A Lei nº 13.431/2017 teve o cuidado de estabelecer duas formas de ouvir crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência: o depoimento especial e a escuta
especializada, que são reconhecidas como métodos válidos e juridicamente admissíveis
para coleta de prova junto aos mesmos. Nesse sentido, o depoimento especial e a escuta
especializada constituem-se como as duas formas preferenciais para que crianças e
adolescentes sejam ouvidas nos processos judiciais nos quais configurem como partes ou
testemunhas (DIGIÁCOMO, M. 2018) (DIGIÁCOMO, E. 2018)
A escuta especializada, segundo os autores supracitados, poderá ser empregada
pelos próprios técnicos a serviço da Secretaria de Segurança Pública e/ou do Poder
Judiciário, quando a realização do depoimento especial não for recomendada ou, não
puder ser realizada no caso em concreto. Conforme ensinam:
Ao contrário do que ocorre com o depoimento especial, que é
realizado sob a supervisão direta da autoridade policial ou judiciária
(cf. art. 8º desta Lei) e segue um rito próprio definido pelos arts. 12 e
seguintes desta Lei, a escuta especializada, a princípio, é efetuada no
âmbito da “rede de proteção” à criança e ao adolescente (que o
município tem o dever de articular e manter), e não possui uma
“forma” ou rito específico a ser observado, cabendo aos profissionais
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responsáveis, no entanto, seguir os protocolos (como o NICHD National Institute of Child Health and Human Development) e as
normas técnicas aplicáveis. (DIGIÁCOMO, M. 2018, p.38)
(DIGIÁCOMO, E. 2018, p. 38)
Portanto, o depoimento especial figura como um procedimento de oitiva
estruturada subsidiário, que deve ser utilizado em situações em que não se faz possível
e/ou suficiente a realização da escuta especializada. Deve-se levar em conta, ainda, que o
depoimento especial tem caráter preferencial para coleta da prova testemunhal junto a
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, contudo, a oitiva perante a
autoridade judiciária, com fulcro no art. 12, §1º da multicitada Lei, somente deve ocorrer
quando requerido ou se entender adequado ao caso concreto. Do contrário, o primordial
é que o vulnerável seja ouvido apenas uma vez, por meio da escuta especializada.
5.2 A VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA E O “DEPOIMENTO SEM DANO”
O texto legal inova quando aborda a vitimização secundária, ou revitimização, da
criança e do adolescente vítima de violência sexual, como sendo uma forma de violência
institucional (art. 4º da Lei nº 13.341/2017), comprometendo-se com o oferecimento de
suporte psicológico que proporcione ao ofendido um ambiente em que possa se sentir
livre de culpas e temores comuns à espécie do crime e, se possível, colaborando para a
superação de traumas. Para isso, faz-se necessária a articulação da Justiça Criminal com a
chamada “Rede de Proteção”, de modo que a vítima seja ouvida em uma única
oportunidade e o quanto antes, conforme o art. 11 da citada Lei.
Evidencia-se a necessidade de articulação da Rede de Proteção e dos órgãos de
persecução penal, a fim de que tão logo sejam detectados indícios da violência durante a
escuta especializada, evitando o surgimento de distorções da memória no depoimento
infantil, visto que, segundo Manzanero (2010, n.p) “a precisão da memória infantil para
eventos autobiográficos pode variar, dependendo de fatores como o nível de estresse ou
carga emocional implícito na codificação e na sequência da recuperação e do evento
vivido”.
A estruturação do fluxo de atendimento para que o ato seja realizado uma única vez
torna o processo menos doloroso para a vítima e contribui para a preservação de eventuais
detalhes sobre a violência vivida, os quais são indispensáveis para a elucidação do caso,
visto que, principalmente com as crianças, o prolongamento do tempo, além de promover
o esquecimento e viabilizar o surgimento de distorções de memória, associa-se à
ocorrência de inúmeras mudanças no desenvolvimento da compreensão de si e dos outros,
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As falsas memórias compreendem um episódio causado pelo lapso temporal, onde
muitas vezes o delito ocorre em uma época e custa a ser descoberto ou denunciado e, por
consequência, a criança sofre a perda da memória ou até mesmo pense ter vivido algo que
não viveu. De acordo com Pisa (2007, p. 465), falsas memórias são as recordações de algo
que jamais aconteceu, em que a criança narra como verdadeira uma situação mal
interpretada que a leva a acreditar que foi vítima de um abuso sexual. Portanto, esse é um
aspecto que ressalta a necessidade de ser realizado o quanto antes a escuta especializada
da criança.
O artigo 11 da multicitada norma impõe que, uma vez realizada a oitiva da vítima
em sede de produção antecipada de prova, não será admitida a tomada de novo
depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade
competente e houver concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante
legal (BRASIL, 2017). Essa determinação tem o escopo de evitar que a criança seja
revitimizada através de atos em que necessite verbalizar ou demonstrar mediante gestos
as práticas sexuais em que se supõem os abusos, visto que sem a observância do
procedimento previsto no artigo 12 da mesma norma, pode configurar, em tese, “violência
institucional”, conforme definição contida no artigo 5º, inciso I, do Decreto nº 9.603/2018
e no art. 4º, inciso IV, da multicitada Lei, que é aquela praticada por instituições públicas
ou conveniadas, como delegacias de polícia, hospitais, centros de apoio, Judiciário e
Ministério Público.
A Lei 13.431/2017 estabelece um procedimento mais humanizado de ouvir a criança
e adolescente vítima ou testemunha de violência sexual, com a maior celeridade possível
e em ambiente adequado. Foi a partir da Lei que nasceu o denominado “Depoimento Sem
Dano”, técnica que visa evitar o “dano secundário” a que está sujeita a vítima que é
entrevistada sobre o mesmo fato por mais de uma vez. Segundo Cezar (2007, p. 60), a
inquirição em juízo de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual apresentava
dificuldades no que concerne à confirmação dos fatos alegados em fase policial, visto que
muitas vezes não eram confirmados e nem corroborados em juízo.
Tabajaski (2010, p. 63), ressalta que, ao serem entrevistadas uma ou duas vezes, as
crianças tendem a dar detalhes que na segunda vez não foram mencionados, detalhes
esses que podem vir a ser imprecisos, muitas vezes pela inadequação da entrevista
realizada com o uso de questionamentos sugestivos.
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A antecipação na coleta do depoimento especial mostra-se relevante para a
preservação da qualidade da prova, haja vista que o decurso do tempo tende a fazer com
que a vítima, enquanto criança ou adolescente, esqueça detalhes relevantes sobre o fato,
sem mencionar a possibilidade de interferências externas que possam “contaminar” seu
relato, como a violência psicológica caracterizada pela alienação parental, que afeta o
desenvolvimento psíquico e/ou emocional do menor por um conjunto de sintomas, dentre
eles a manipulação por parte do genitor alienador, que prejudica a consciência e
comportamento dos filhos, objetivando impedir, dificultar ou até mesmo destruir vínculos
com o genitor alvo da alienação (VELLY, 2010).
Portanto, a realização de um único depoimento especial, mediante colheita
antecipada de provas, preserva as memórias e colaboram para uma elucidação mais eficaz
do caso, contribuindo, assim, para a celeridade do processo, sobretudo em questões
concernentes às provas urgentes, que são ameaçadas de desaparecimento. Segundo
Schacter (2010, p. 25), o decorrer do tempo entre o evento e o momento em que se presta
o depoimento influencia diretamente no esquecimento dos detalhes.
5.3 DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.431/2017
A Lei nº 13.431/2017 sistematizou a preservação da dignidade da vítima de violência
sexual, de modo que esta não seja submetida a mais de um depoimento, sendo, portanto,
importante avanço para o ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, a implementação
de tal política de atendimento persiste sendo um desafio. De início, é fundamental obter,
junto aos gestores competentes, informações acerca da estrutura disponível para o
atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (assim como
suas respectivas famílias), de sua forma de atuação e da ''qualidade e eficácia'' do
atendimento prestado, diante da demanda existente.
Nos moldes da Lei nº 13.431/2017, é fundamental que exista, dentre os órgãos que
compõem a ''rede de proteção'', um que seja encarregado do atendimento de vítimas de
violência sexual, ao qual incumbirá garantir a urgência e a celeridade necessárias ao
atendimento de saúde e à produção probatória.
É nesse contexto em que inserimos a escuta especializada, procedimento que cabe
ao órgão (técnico), indicado pela ''rede de proteção'', que servirá de ponto de partida para
uma série de providências tanto na esfera protetiva, no que diz respeito à vítima, quanto
repressiva, que se refere ao autor da violência. Para tanto, a aplicação da antecipação de
prova é a medida que se requer, com o máximo de urgência, de modo que a criança ou o
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preferência em um mesmo local.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A notícia de violência é o pontapé inicial do rito cautelar de antecipação de prova,
no qual a Rede de Proteção, através do órgão capacitado para tanto, poderá realizar a
escuta especializada para, então, ser comunicado à autoridade policial para registro de
boletim de ocorrência ou, caso não seja realizada neste órgão, que se proceda o
encaminhamento da criança ou do adolescente para atendimento em saúde e serviço de
referência da assistência social, comunicando o Conselho Tutelar, conforme art. 15, inciso
II da supracitada Lei.
Uma vez instaurado o procedimento policial com tramitação prioritária, serão
colhidas as informações de praxe pela autoridade policial, através da oitiva de testemunhas
e do acusado, do encaminhamento para a realização de perícias, dentre outras diligências
(art. 5º, I e VI, 8º a 10º da Lei 13.431/2017).
Os artigos mencionados também explicam que o depoimento da criança ou
adolescente vítima ou testemunha de violência sexual poderá ser realizado em sede de
investigação policial, desde que a autoridade policial o considere necessário, diante das
circunstâncias do caso concreto, à elucidação do fato e à adoção das providências de
competência do Delegado de Polícia, atentando para o direito de ser ouvido ou de
permanecer em silêncio, assim como para realização da escuta por profissional treinado,
em local apropriado e acolhedor, que garanta a privacidade e de forma que evite o contato
da vítima com o suspeito de ter cometido o crime.
Caso constatado risco à criança ou ao adolescente, a autoridade policial
representará ao Juízo Criminal, em qualquer momento do procedimento de investigação,
pela concessão das medidas de proteção elencadas no art. 21 da Lei 13.341/2017. A
autoridade policial, por sua vez, deverá analisar a representação pela aplicação de medidas
de proteção, adotando cautelas necessárias para averiguar a eventual existência de decisão
anterior sobre o mesmo fato.
Diante da apuração de elementos mínimos de indícios de autoria e materialidade, a
autoridade policial poderá representar, de imediato, ao Ministério Público, pela produção
antecipada de prova para a coleta do depoimento especial judicial, caracterizado pela
escuta especializada, sem o prejuízo de prosseguir investigando o fato. Segundo o
Ministério Público do Paraná, nos casos que envolvem violência sexual da criança ou do
adolescente, sempre que a demora puder causar dano ao desenvolvimento da vítima,
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representará pela tomada de seu depoimento especial judicial, através da cautelar de
antecipação de prova.
Assim, dando prosseguimento ao rito, o Ministério Público, diante da representação
pelo ajuizamento da ação cautelar de antecipação de prova para tomada do depoimento
especial, de forma célere, deverá encaminhar o pedido de diligências complementares,
para fins de ajuizamento da ação cautelar e, em seguida, ajuizará a ação perante o Juízo
Criminal, se entender imprescindível a escuta da criança/adolescente para elucidação do
fato. Se já houver elementos, elaborará manifestação pela desnecessidade da tomada do
depoimento, oferecendo denúncia desde logo, com comunicação à autoridade policial,
para finalização do procedimento policial.
Entretanto, existe uma alternativa para este procedimento, em que uma vez
registrada a ocorrência perante a autoridade policial, esta pode requisitar a produção
antecipada de prova e outras medidas de proteção diretamente ao Juiz, podendo este
indeferir ou determinar o agendamento do Depoimento Especial, sendo intimados a vítima
e seu representante, o Ministério Público e a Defesa, conforme o artigo 21 da supracitada
Lei.
Após a colheita dos depoimentos, realiza-se o encaminhamento para o Juízo Cível
para verificação das medidas protetivas cabíveis, remetendo-se a ação cautelar de
produção de prova à autoridade policial para instrução do Inquérito Policial, a ser concluído
e encaminhado ao Ministério Público, que poderá propor o arquivamento ou ajuizar a Ação
Penal no juízo prevento, à qual designará a audiência de instrução e julgamento para,
posteriormente, dar conclusão ao processo por meio de sentença condenatória ou
absolutória.
Portanto, resta claro tratar-se de um procedimento mais célere, que garante à
Justiça a colheita antecipada da prova que, como visto, é extremamente importante dos
casos de violência sexual sofrida por criança e adolescente.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como objetivo analisar o caráter investigativo do depoimento
especial da vítima de estupro de vulnerável, bem como ressaltar a relevância da aplicação
do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima de violência sexual,
introduzido pela Lei nº 13.431/2017.
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Cumpre-se ressaltar o impacto negativo que a pandemia da Covid-19 causou
quanto à condição do vulnerável, propiciando ambientes facilitadores do abuso sexual e,
em consequência do isolamento social, enquadrando tais crimes em um alto grau de
subnotificação.
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De todo o exposto, cumpre-se ressaltar as características que tipificam o crime de
estupro de vulnerável, estabelecido pelo critério objetivo da idade, onde as vítimas são
menores de 14 (quatorze) anos.
Diante da observância de tais características e visando garantir os direitos da criança
e do adolescente, com o intuito de promover um ambiente acolhedor e coibir a vitimização
secundária, o estudo em tela ressalta a técnica do “Depoimento Sem Dano”, um sistema
de escuta judicial que integra a polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder
Judiciário.
Em meio a isso, o estudo demonstrou que a opção pela técnica do “Depoimento
Sem Dano” é também mais eficaz para o julgamento dos casos concretos, vez que a oitiva
realizada uma única vez possui uma carga maior de veracidade que, pelo decurso do
tempo, pode sofrer a interferência de falsas memórias e detalhes imprecisos.
Portanto, a técnica almeja tornar o procedimento judicial menos doloroso para a
vítima, evitando que esta precise reviver traumas e manter memórias do abuso sexual
sofrido, assim passando por uma nova vitimização.
Com isso, a criança e o adolescente vítimas de abuso sexual merecem ter suas
singularidades respeitadas inclusive no âmbito do Processo Penal e sobretudo durante a
colheita de sua oitiva. Através da Escuta Especializada e do Depoimento Especial, realizados
em ambiente seguro e com profissionais especializados, a essa vítima é assegurada a
proteção integral disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição
Federal.
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RESUMO: O artigo em questão tem como base o problema relacionado à colisão entre
direitos fundamentais, a qual passou a ser estudado no Brasil após a promulgação da
Constituição Federal de 1988. A Carta Magna citada taxou diversos direitos fundamentais
em seu corpo, dificultando a vida do interprete do direito em face das constantes situações
nas quais dois ou mais direitos entram em conflito. O estudo também entra no mérito do
direito ao esquecimento como espécie de direito da personalidade, com analise na possível
remoção dos conteúdos da internet e a similaridade entre esquecimento e desindexação,
buscando demonstrar suas diferenças.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais. Colisão. Ponderação. Proporcionalidade.
Direito ao esquecimento.
ABSTRACT: The article in question is based on the problem related to the collision between
fundamental rights, which started to be studied in Brazil after the promulgation of the
Federal Constitution of 1988. The aforementioned Magna Carta taxed several fundamental
rights in its body, making life difficult for the interpreter of the law in face of the constant
situations in which two or more rights come into conflict. The study also enters the merit
of the right to forgetfulness as a type of personality right, with an analysis of the possible
removal of Internet content and the similarity between forgetfulness and de-indexing,
seeking to demonstrate their differences.
KEYWORDS: Fundamental rights. Collision. Pondering. Proportionality. Right to
forgetfulness
INTRODUÇÃO
Durante a ditadura militar, uma das características que mais marcou o período
foi a censura que ocorria sobre qualquer manifestação que o Governo considerasse contra
seus próprios interesses. Muitos crimes, violências, e situações foram silenciadas e restritas
pelo fato de que a impressa não possuía a liberdade de expressão.
Após a volta da democracia como sistema político do país, a censura à liberdade
de expressão tanto do povo quanto na empresa se encerrou, e, quando algo semelhante
ocorre, são de imediato levada aos tribunais e a questão é resolvida. A Constituição Federal
de 1988 delimitou a liberdade de expressão como um direito fundamental e o judiciário
atual tenta ao máximo proteger esse direito.
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A imprensa moderna exerce um papel de controle de atos do Estado e da
sociedade, e possui liberdade para isso. Entretanto, é nesse cenário que acabam surgindo
quesitos chaves sobre até onde a liberdade de expressão vai sem limites. Questões sobre
choques de direitos como privacidade, honra, e igualdade entram em cheque quando se
discute a liberdade de expressão.
Um dos direitos fundamentais que se choca diariamente a liberdade de
expressão é o direito ao esquecimento. Esse direito possui uma ligação com o direito de
personalidade, e não se entende como uma prerrogativa de um cidadão poder reescrever
o passado e apagar o que fora feito, mas se entende como o poder de decidir o que
ocorrerá com seus dados pessoais. Além de que, não sofrendo eternamente pelos erros
que cometeu, podendo recomeçar sua vida sem taxações.
Muitos casos ocorrem de pessoas que foram condenadas anos atrás, já pagaram
suas penas e estão reintegrando na sociedade, entretanto, não consegue empregos ou
serem aceitos sem julgamento, porque manchetes e notícias sobre os mesmos continuam
circulando. Com isso, o questionamento é válido: havendo o conflito entre os dois direitos
aqui expostos, qual interesse deve prevalecer.
Há em determinados momentos que pessoas desejam que certos fatos de sua
vida sejam esquecidos, como por exemplo, alguns criminosos, que já pagaram pelos seus
crimes, esperam que aquele determinado fato se desassocie da sua imagem.
Acontece que, um dos meios de lidar quando ocorrer conflito entre dois direitos
fundamentais é o próprio interprete, que vier a lidar com a situação, utilizar a ponderação
e o princípio da concordância prática, para que consiga consolidar os direitos tutelados
que estão em jogo, fazendo que não seja necessário o sacrifício total de um sob o outro.
No âmbito social, a temática aqui apresentada é importante pelo fato de tentar
dá uma resposta coerente à questão da limitação às manifestações.
No âmbito acadêmico, esse estudo possui importância pelo fato de entender, e
analisar acerca do conflito entre direitos fundamentais de mesmo patamar, e buscando
apostar, com propriedade, a melhor maneira de solucionar tal embate.
Essa pesquisa quer se aprofundar no estudo sobre o choque que ocorre entre
os direitos fundamentais, focando em analisar decisões já proferidas nos tribunais
brasileiros quando se trata do direito ao esquecimento tanto no âmbito criminal como no
civil.
A metodologia é o processo pelo qual se atinge este objetivo. É o caminho a ser
trilhado para produzir conhecimento científico, dando as respostas necessárias de como
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foi realizada a pesquisa, quais métodos e instrumentos utilizados, bem como as
justificativas das escolhas.
Utilizando-se a classificação de Marconi e Lakatos (2014, p. 116) tem-se que o
método de abordagem a ser adotado será o dedutivo, que tem como definição clássica ser
aquele que parte do geral para alcançar o particular, ou seja, extrai o conhecimento a partir
de premissas gerais aplicáveis a “hipóteses concretas”.
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Tomando ainda por referência a classificação dos referidos autores será 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.).
1 O DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
Quando falamos sobre a liberdade de expressão cabe entender que no Brasil
esse foi um direito garantido pela Constituição do Império e durou até a Constituição de
1937. Durante o governo de Getúlio Vargas a garantia desse direito deixou de existir. Com
a censura, determinadas informações começaram a ser impedidas de publicação.
A conquista do direito de Liberdade de Expressão caminhou o mundo para um
cenário no qual todos os cidadãos possam se manifestar, externar suas opiniões e
pensamentos, podendo mostrar seu conhecimento por determinados assuntos sem
censura.
Em 1946, a nova Constituição do período mostrou o caminho para a
redemocratização da época, e a partir desse momento a manifestação de opiniões e
pensamentos fora ganhando vez no ordenamento jurídico. Quando a Constituição de 1967
foi proclamada o princípio da liberdade de pensamento foi preservada, porém ocorreu
uma restrição a sua aplicação, o limitando para que ele não fosse contrário à norma de
ordem pública e dos bons costumes.
De acordo com Nobre (1998; p.30) a liberdade de expressão é uma dimensão
do direito geral à liberdade, podendo se caracterizar por ser um poder concedido aos
indivíduos para que os mesmos possam externar suas opiniões, convicções, pensamentos,
e também garantindo o meio pelo qual essas manifestações são realizadas como atividades
de comunicação, artísticas, intelectuais e cientificas.
O direito à liberdade de expressão é um pilar do Estado Democrático de Direito,
ou seja, de acordo com Junior (2010, p.823) sem esse direito não há como falar de um
regime democrático. Sendo assim, é necessário que o direito de expressão seja assegurado
em sua plenitude para que se possa falar em democracia.
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Atualmente, o direito em questão é protegido constitucionalmente, possuindo
um status de cláusula pétrea, sendo assim, possui limitações materiais ao poder de reforma
da Constituição do Estado, fazendo com que os indivíduos possam gozar desse direito sem
sofrer interferência do Estado.
Também podendo ser compreendida como direitos associados às liberdades de
comunicação, o direito à liberdade de expressão agrega “liberdades fundamentais que
devem ser asseguradas conjuntamente paragarantir a liberdade de expressão no seu
sentido total” (MAGALHÃES, 2008).
De acordo com isso, Badeni ressalta que:
É evidente que o reconhecimento legal da liberdade de expressão do
pensamento configura uma das conquistas mais importantes que o
homem obteve em sua permanente luta pela dignidade. Com maior
razão em um sistema democrático constitucional, que pressupõe a
coexistência de uma pluralidade de opiniões na sociedade, de
diversos conceitos, juízos e ideias (BADENI, 2002, p.15).
Na Constituição Federal de 1988 a liberdade de expressão da atividade
intelectual, artística e de comunicação é encontrada no 5º, IX. Por criação intelectual se
entende que é dada ao indivíduo ao cidadão de criação de qualquer coisa que sua mente
possa desenvolver, desde que essa criação não venha a prejudicar a sociedade. Quando
diz respeito a criação artística, cientifica e a comunicação, é vedada o abuso destes direitos
sendo limitada a liberdade de criar e comunicar (RIBEIRO, 2009)
Seguindo o raciocínio de Coelho e Branco (2008, p.360), a liberdade de
expressão, “agasalha toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre
qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou
não, de importância e de valor, ou não”.
1.1 Direitos de Personalidade.
Em regra, é possível a afirmação de que os direitos da personalidade são
caracterizados como: vitalícios, inatos, absolutos, irrenunciáveis, impenhoráveis e
imprescritíveis.
Nada obstante a característica da vitaliciedade, alguns direitos da personalidade
recebem proteção post mortem (artigos 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do
Código Civil), o que representa uma manifestação da despatrimonialização do Direito Civil.
Ademais, se entende essa espécie de direito como inata, o termo que a doutrina
majoritária adotou pelo fato de que está conectado com a corrente jusnaturalista.
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Uma segunda corrente doutrinária, dispõe que os direitos da personalidade são
reconhecidos em caráter de generalidade. Vale ressaltar que esse debate é meramente
acadêmico, pelo fato de que, na pratica, os autores afirmam que todas as pessoas possuem
direitos da personalidade.
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Vale ressaltar que, os direitos de personalidade também podem ser
caracterizados como absolutos, entretanto, não significa dizer que direitos da
personalidade são ilimitados, mas que eles possuem oponibilidade erga omnes. Os direitos
da personalidade representam ambiente fértil à ponderação de interesses, podendo ser
encontrado na 2ª parte do Enunciado nº 274 do CJF, já que nenhum direito é ilimitado.
Desse modo, há quem afirme que os direitos da personalidade são
relativamente indisponíveis - enunciados nº 4 e 139 do CJF -. Só não se admite que a
renúncia seja permanente e geral. Pode se entender através do exemplo de que se a cessão
vitalícia de imagem por atletas – comum no exterior – não é bem recebida no direito
brasileiro. A renúncia geral diz respeito à ideia de que a renúncia merece sempre
interpretação estritiva.
Pode-se entender a personalidade como sendo conjunto de caracteres próprios
da pessoa. A personalidade em si não se caracteriza como direito, de modo que seria
errado a afirmação que o ser humano tem direito à personalidade. É através da
personalidade que se tem apoio aos direitos e deveres que dela irradiam. Pode ser
compreendida como o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade,
para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em
que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens.
Na Declaração Universal dos Direito Humanos, podemos encontrar no seu
artigo 12 que: “Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no
seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa
tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (UNESCO,1948).
2 O DIREITO AO ESQUECIMENTO
Antes de estudar sobre o direito ao esquecimento é necessário fazer um
apontamento sobre os direitos fundamentais, pelo fato de que o direito ao esquecimento
está diretamente ligando aos direitos protegidos pela Constituição, e assim pode-se
analisar com mais precisão o assunto em questão.
De acordo com Lima (2007), é de imensa importância compreender os direitos
fundamentais, é necessário entender sobre três palavras chaves, sendo:
norma jurídica, dignidade da pessoa humana e Constituição. Essas
três palavras conjugadas fornecem o conceito de direitos
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fundamentais. Se uma determinada norma jurídica tiver ligação com
o princípio da dignidade da pessoa humana e for reconhecida pela
Constituição como merecedora de uma proteção especial, é bastante
provável que se esteja diante de um direito fundamental”
O direito ao esquecimento está conectado ao direito de privacidade e ao direito
a honra. Esse direito voltou a ser debatido no ordenamento jurídico brasileiro, por conta
do mundo atual, uma era das redes de computadores. Com apenas um simples ato de um
clique todos tem acessos a informações pessoais, e nesse ambiente as informações ficam
eternizadas. O controle na internet é algo muito difícil de manusear. (SCHREIBE; 2013, p.
28)
O direito em questão não é um debate novo, ou mesmo sequer um nodo direito,
pelo fato de que é associado de forma mais genérica a situações que envolvem a proteção
de privacidade. O primeiro registro desse direito é de 1858 (BERTI, 1993, p.19-21).
Nesse ano a tutela do direito a proteção da imagem foi concebida a Elisa Félix,
uma atriz francesa, que era conhecida por seu pseudônimo Rachel (WEINGARTNER NETO,
2002, p.71). Antes que a mesma viesse a falecer, a atriz teria sido retratada em seu leito por
um artista, com a autorização da sua irmã, entretanto, após a conclusão da arte, o artista
começou a comercializar, sem autorização da família, a imagem de Elisa, fazendo que a
imagem da atriz fosse exposta sem prévia autorização. (RIBEIRO, 2003, p.15).
Após esse episódio a irmã da atriz francesa procurou o judiciário pedindo que
houvesse o reconhecimento da proteção a vida privada e da intimidade de Elisa, e também
que a reprodução da imagem viesse a cessar.
Uma década após esse julgamento uma lei francesa surgiu no ordenamento a
qual previa a punição com multa caso ocorresse a publicação de fatos da vida privada sem
autorização da pessoa exporta. Esse foi o primeiro parâmetro positivado que protegeu a
vida privada. (RIBEIRO, 2003, p.16).
A primeira referência que ocorreu no ordenamento jurídico brasileiro com a
expressão “direito ao esquecimento” surgiu em março de 2013, na Jornada de Direito Civil,
quando fora proposto pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal
(CJE/CJF) e aprovado o Enunciado n. 531, no qual se encontra:
Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se
acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua
origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como
parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não
atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria
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história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é
dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a
finalidade com que são lembrados.
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Pode-se entender o direito ao esquecimento “como um derecho de caducidad
de información personal, por el transcurso del tiempo o por haber cesado em cumplir com
su finalidade” (ROJAS, 2013, p. 2). Além de que esse direito pode ainda ser dividido em
quatro espécies, in verbis:
O primeiro consiste em notícias verídicas sobre condutas que, se na
época dos fatos não eram reprováveis, assim se tornaram
posteriormente. [...] O segundo tipo consiste em notícias verídicas
sobre delitos provados. Aqui, não se pode deixar de ponderar que,
ainda que sejam verdadeiras, podem causar problemas à reinserção
do indivíduo que cometeu o delito na sociedade após o
cumprimento da pena. O terceiro tipo está relacionado às notícias
verídicas, porém incompletas, seja por falta de contexto, seja pela
ausência de todos os dados pertinentes ao tema. Exemplo desta
hipótese é a notícia sobre o individuo que foi réu em um processo,
mas não se comenta que ele tenha sido ao final absolvido. Por fim, o
quarto tipo diz respeito à notícia falsa, que não chegou a ser corrigida
no tempo em que foi publicada, e propaga-se com seu conteúdo
danoso. (FLORÊNCIO, 2011, 215-216)
Assim, percebe-se que, o direito ao esquecimento é um direito protegido pelo
texto constitucional, sendo necessário que os tribunais se adaptem e optem por decidi
proteger esse direito.
3 PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS.
De acordo com Robert Alexy (2014, p.90), há duas maneiras que as colisões de
direitos fundamentais podem ser compreendidas, estrita ou amplamente. As colisões em
sentido estrito surgem quando o exercício ou a realização de determinado direito
fundamental traz consequências negativas em relação a outro direito fundamental de outra
pessoa, como por exemplo a publicação de biografias das quais não possuíram
autorização, criando um conflito entre liberdade de expressão e direito de informação
contra direitos da personalidade.
Vale dizer que, nenhum direito fundamental é absoluto e também não são
ilimitados. Os limites dos direitos são encontrados em outros direitos fundamentais que
também são estabelecidos pela Constituição Federal. A primazia de decisão de maneira
que corresponde ao controle de constitucionalidade das leis corresponde ao poder
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judiciário. As decisões cabem a um órgão judicial supremo, quando se tratar do controle
difuso, ou sobre um Tribunal Constitucional (o Supremo Tribunal Federal, no caso
brasileiro) quando se tratar de controle concentrado. (SOARES; 2006. P. 332)
Quando ocorre choque entre vontades humanas todas as decisões envolvem
um tipo de ponderação, que irá demandar um tipo de análise entre as escolhas que estão
em xeque. O juiz que vier a ter um caso de colisão entre direitos precisa ponderar provas
produzidas, todas as razões que foram apresentadas nos autos, e o impacto que a sentença
irá ter na sociedade jurídica.
Na doutrina norte americana pode-se encontrar o termo balancing que
corresponde a ponderação. Para os juristas norte-americanos essa ação de ponderar pode
ser entendida como uma técnica jurídica de solução de conflitos narrativos que tem valores
envolvidos, e que não podem ser lidados pelas formas hermenêuticas tradicionais.
(BARCELLOS; 2005, p.83)
De acordo com Canotilho (2007, p. 378), para a resolução do conflito entre
direitos, o primeiro passo se dá pela interpretação. Esse ponto começa com a reconstrução
e a qualificação dos interesses que estão no conflito, buscando o sentido no texto
normativo e o aplicando. Enquanto a ponderação busca critérios de organização com o
objetivo de ter soluções justas para o conflito entre bens.
De acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, pode-se entender:
EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída
Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem
constitucional. Recurso extraordinário não provido. 1. Recurso
extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a
Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que
objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em
razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores,
Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça. 2. Os precedentes mais
longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao
esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao
esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo,
tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos
hoje bastante consolidados. A utilização de expressões que remetem
a alguma modalidade de direito a reclusão ou recolhimento, como
droit a l’oubli ou right to be let alone, foi aplicada de forma discreta
e muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de
decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Já na
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contemporaneidade, campo mais fértil ao trato do tema pelo
advento da sociedade digital, o nominado direito ao esquecimento
adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do
chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia,
associando-se o problema do esquecimento ao tratamento e à
conservação de informações pessoais na internet. 3. Em que pese a
existência de vertentes diversas que atribuem significados distintos à
expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos
essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível
nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir
a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou
dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da
passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou
destituídos de interesse público relevante. 4. O ordenamento jurídico
brasileiro possui expressas e pontuais previsões em que se admite,
sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para
supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não
configuram, todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se
relacionam com o efeito temporal, mas não consagram um direito a
que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do
passado, de modo que eventuais notícias sobre esses sujeitos –
publicadas ao tempo em que os dados e as informações estiveram
acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas
permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos
tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque
a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar
uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito. 5. A
previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade
de expressão. Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo
como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente
obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa
estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação
da liberdade de expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas
de ponderação judicial. 6. O caso concreto se refere ao programa
televisivo Linha Direta: Justiça, que, revisitando alguns crimes que
abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns casos verídicos que
envolviam vítimas de violência contra a mulher , objetos de farta
documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos
são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe
a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista
que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao
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nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares.
Recurso extraordinário não provido. 8. Fixa-se a seguinte tese: “É
incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao
esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão
da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e
licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social
analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da
liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a
caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os
relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da
personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões
legais nos âmbitos penal e cível”.
(STF - RE: 1010606 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
11/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/05/2021).
Nesse contexto, se entende que a proporcionalidade é essencial para a
realização da ponderação de interesses constitucionais, pelo fato das suas fases,
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, serem o que é necessário
para a ponderação. Ou melhor, ponderação e proporcionalidade pressupõem-se
reciprocamente, representando duas faces de uma mesma moeda.
3.1 Recepção do Direito ao esquecimento no Brasil
Com o avanço da tecnológica, o acesso à internet, atualmente, é possível afirmar
que vivemos em uma era na qual os computadores e aparelhos eletrônicos tornem possível
a lembrança de quase tudo. Antigamente os jornais e revistas cujas edições antigas se
perdiam no tempo, a internet possui um acesso infinito. (COSTA; 2013, p.185)
Com a facilidade da internet por meio dos eletrônicos, uma informação que,
sem esse auxilio, seria perdida no tempo, ficam disponibilizadas na rede. Vale ressaltar que
o direito ao esquecimento não se limita apenas ao meio virtual.
Conforme o autor Pablo Martinez (2014; p.56)
É possível que, nessas pesquisas, dados privados de pessoas que não
desejam que suas informações estejam ao alcance de todos, sendo
universalmente e globalmente divulgados, durante um prazo
indeterminado e ilimitado, possam afetar os direitos da
personalidade e, em suma, a sua dignidade.
Quando se fala sobre direito ao esquecimento, um caso que ficou marcado
mundialmente foi o “Lebach”, em 1969, na Alemanha. No qual um canal de televisão
92

www.conteudojuridico.com.br

alemã decidiu realizar um documentário (“Der Soldatenmord von Lebach”) sobre o crime
ocorrido na cidade Lebach, onde quatro soldados foram mortos enquanto dormiam. Um
dos criminosos, após sair da prisão, com o intuito de voltar para sua cidade natal,
argumentou que o documentário além de violar seus direitos de personalidade, dificultava
ressocialização na sociedade.
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A partir disso, o Tribunal proibiu a reprodução televisiva do documentário,
fundamentando que o direito fundamental de proteção à privacidade prevalece sobre o
direito fundamental à liberdade de informação. Sendo assim, o Tribunal constitucional
alemão reconheceu o direito ao esquecimento do autor.
A primeira vez que o direito ao esquecimento foi debatido no Brasil foi no ano
de 2013, quando o Superior Tribunal de Justiça julgou o caso da “Chacina da Candelária”
e o STF quando julgou o “Aída Curi”. Os desfechos desses casos foram distintos, no caso
Chacina da Candelária, o Superior Tribunal de Justiça deferiu a favor do direito ao
esquecimento, enquanto sobre Aída Curi, a Quarta Turma do Supremo Tribunal Federal,
reconheceu a prevalência da liberdade de imprensa, sob o fundamento da relevância da
historicidade do fato.
Já o Enunciado 53157, que foi debatido durante a VI Jornada de Direito Civil, em
2013, trata especificamente sobre o direito ao esquecimento. Esse Enunciado relata que o
direito de não ser eternamente lembrado por algum fato ou erro pretérito, ou até mesmo
por situações constrangedoras é um meio com que haja a proteção da dignidade humana.
Desse modo, pode-se dizer que o Enunciado 53157 relata:
ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11
do Código Civil Justificativa: os danos provocados pelas novas
tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias atuais. O
direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das
condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do
ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de
apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a
possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais
especificadamente o modo e a finalidade com que são lembrados.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.334.097/RJ, Relator
Min. Luis Felipe Salomão)
Há a possibilidade de afirmar que o direito ao esquecimento pode ser entendido
como um direito derivado dos direitos fundamentais da personalidade, porém, que deve
ser analisado em ponderação com os direitos, também fundamentais, de informação. Por
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conta disso, podemos afirmar a relevância que deve ser dada à ponderação entre esses
direitos fundamentais, que o Supremo Tribunal Federal deu desfechos diferentes aos
maiores casos que já julgou sobre o tema.
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4. Colisão, proporcionalidade e ponderação
De acordo com o autor Robert Alexy (2014. p. 90), as colisões de direitos
fundamentais podem ser compreendidas estrita ou amplamente.
As colisões de direitos fundamentais em sentido estrito surgem sempre que o
exercício ou a realização de determinado direito fundamental gera consequências
negativas em relação a outro direito fundamental de outra pessoa. Para que possa se ter
um maior entendimento, um exemplo: publicação de biografias não autorizadas caracteriza
um conflito entre liberdade de expressão e direito de informação contra direitos da
personalidade.
Vale dizer que, as colisões de direitos fundamentais em sentido estrito se
dividem em colisões de direitos fundamentais idênticos e colisões de direitos fundamentais
diferentes. As colisões de direitos fundamentais idênticos serão ainda divididas em quatro
sub tipos: a) quando as duas pessoas envolvidas são afetadas em relação ao mesmo direito
fundamental, estando ambos do mesmo lado.; b) quando os dois sujeitos são afetados em
relação ao mesmo direito fundamental, porém enquanto um exerce um direito de defesa
liberal, o outro tenta exercer um direito de proteção.; c) quando entram em conflito o lado
positivo e o negativo do mesmo direito; e por último d) quando entram em conflito o lado
jurídico e o lado fático do mesmo direito. (ALEXY; 2014. p. 92).
Agora falando das colisões de direitos fundamentais em sentido amplo, essas
se formam sempre que o exercício ou a realização de determinado direito fundamental
acarrete consequências negativas.
Como Dworkin, Alexy também afirma que as soluções para a colisão entre regras
é declarar uma delas inválida. Entretanto, ele também defende que é possível a introdução
de uma cláusula de exceção em determinada regra para que o conflito seja eliminado.
Exemplificando sua posição, Alexy (2014. p. 90) afirma o seguinte:
Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido
por meio da introdução de uma cláusula de exceção é aquele entre
a proibição de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever
de deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não
tiver sido tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras
conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si.
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Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na primeira
regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de incêndio.
Nesse contexto, percebe-se que Alexy defende que as regras devem ser sempre
aplicadas através da subsunção ainda que na hipótese de colisão entre direitos
fundamentais expressos na forma de regras.
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CONCLUSÃO
No contexto do que fora relatado no presente artigo, se entende que com o
grande número de direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal,
torna a colisão algo rotineiro, exigindo-se do aplicador do direito a escolha de qual direito
irá prevalecer mediante o caso concreto.
Entretanto, quando a mídia põe no ar uma matéria difamatória, a qual invade a
privacidade, a intimidade de forma vexatória, causando danos morais à pessoa pública,
tanto o autor da matéria quanto o proprietário do veículo de divulgação irão ter que
responder civilmente e ressarcir a vítima pelos danos morais causados.
Fora o ressarcimento, é necessário que ocorra a reparação da imagem da
pessoa, por esta ser um direito fundamental. Certas personalidades brasileiras já
recorreram ao direito ao esquecimento baseado em preceito constitucional e foram
ressarcidas por danos morais cometidos pela imprensa.
Entretanto, a falta de legislação específica de invasão da intimidade e da
privacidade da pessoa, faz com seja necessário que os agentes do direito usem como guia
princípios mais gerais como os regulamentados pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos, seguida pelo texto da Constituição Federal que dá garantias aos princípios
fundamentais da Dignidade Humana em seu artigo 5º.
Através da colisão entre direitos fundamentais, os quais não possuem
hierarquia, que se entende a importância de uma técnica capaz de solucionar a querela
posta ao Estado-juiz. Se entende por ponderação o método necessário ao equacionamento
das colisões entre princípios da Lei Maior, onde se busca alcançar um equilibrio, em que a
restrição a cada um dos direitos fundamentais envolvidos seja a menor possível, para que
o outro direito seja assegurado.
Levando em conta que vivemos numa sociedade democrática e pluralista,
não é possível que todos aplicadores do direito interpretem um conflito de direitos
fundamentais sempre da mesma maneira. Entretanto, mediante uma decisão em casos
concretos, é possível exigir que eles fundamentem o seu raciocínio, de forma a dar
transparência e possibilitar que haja posterior avaliação e controle por parte de toda
sociedade e dos Poderes constituídos.
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Sendo assim, quando se analisa uma questão no caso concreto entre
impasses do direito a imagem e o direito à liberdade de expressão, percebe-se que é
sensível e diz respeito à responsabilidade pelo excesso, ou seja, pelo abuso, que deve guiar
a própria existência de tal direito.
É necessário entender que a liberdade constitucional há de ser exercida
dentro de parâmetros razoáveis, sob pena de se se caracterizar como um ato ilícito. Na
presença da lacuna de parâmetros legais para a verificação de situações limítrofes, cabe
aos Tribunais o exercício relevante papel na interpretação do conceito de ato ilícito ligado
a questões envolvendo imprensa.
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RESUMO: Este texto apresenta os resultados do trabalho de conclusão de curso realizado
na graduação, na área do direito. Trata-se de pesquisa com aportes bibliográficos
desenvolvida com objetivo de analisar por meio do código Civil Brasileiro as limitações da
liberdade do indivíduo em virtude do uso do seu próprio corpo, apresentou como
objetivos mais específicos: verificar quais são os limites da disposição do próprio corpo de
acordo com o Código Civil brasileiro; demonstrar de acordo com a lei quais os parâmetros
e limites que caracterizam a legalidade ou nulidade à integridade física e ao próprio corpo
e, ponderar acerca das motivações que determinam e delimitam uso correto do corpo
humano segundo a lei e a sociedade, bem como o embate com os direitos da
personalidade no que diz respeito à integridade do corpo. Ademais visando atender os
objetivos propostos adotou-se como estratégia para coleta de informações a
documentação indireta – com observação sistemática, abrangendo pesquisa bibliográfica
de fontes primárias e secundárias, além de documentação oficial. A análise dos referenciais
teóricos acerca do tema proposto, apontam empasse no ordenamento, o que acarreta
certa confusão entre se realmente existe total liberdade para com o nosso corpo, ou
estamos sendo restringidos pela legislação.
PALAVRAS-CHAVE: Limite da legislação. Liberdade do indivíduo. Direito ao corpo. Direito
da personalidade. Corpo humano.
ABSTRACT: This text presents the results of the end-of-course work done during the
undergraduate course, in the law area. It is a qualitative research with bibliographical
contributions and developed with the main objective of analyzing through the Brazilian
Civil Code the individual freedom limitations by virtue of their own body usage: To verify
which are the disposition limits of one's own body according to the Brazilian Civil Code; to
demonstrate according to the law which are the parameters and limits that characterize the
legality or nullity to physical integrity and to one's own body and to ponder about the
motivations that determine and limit the correct use of the human body according to the
law and society, as well as the clash with the rights of personality regarding the integrity of
the body. Furthermore, in order to meet the proposed objectives, the strategy adopted to
the collection of information was indirect documentation - with systematic observation,
including bibliographic research of primary and secondary sources (doctrines in general,
scientific articles, master's dissertations, and doctoral theses), as well as official
documentation (legislative proposal, messages, laws, decrees, precedents, rulings and
decisions). The theoretical references analysis about the proposed theme point to a lack of
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order, which leads to some confusion as to whether there really is total freedom with our
bodies, or whether we are being restricted by legislation.
KEYWORDS: Legislation limit. Individual freedom. Right to own body. Right to own
personality. Human body.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O CORPO HUMANO NO AMBITO JURIDICO; 1.1 DEFINIÇÃO
DO CORPO HUMANO; 1.2 O CORPO COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE; 1.3 O
DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA; 2. OS BONS COSTUMES; 2.1 A CLÁUSULA DOS BONS
COSTUMES; 2.2 A ACEITAÇÃO DOS BONS COSTUMES; 3. A DISPONIBILIDADE LIMITADA
DO CORPO HUMANO. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
A liberdade do indivíduo pode ser considerada como um direito e como um bem.
Nesse sentido, podemos partir do pressuposto de que o ser humano é livre para agir e
para utilizar o seu corpo da maneira que desejar, contudo, na prática não é dessa maneira
que acontece, principalmente no que diz respeito aos direitos e deveres que nos são
impostos socialmente.
Desse modo, torna-se válido uma averiguação da prática jurídica no que diz
respeito às relações de liberdade que o indivíduo possui quanto ao uso do seu próprio
corpo em virtude das suas vontades. É possível questionarmos se há a possibilidade em se
ter total direito sobre o corpo mediante a lei e a sociedade, sendo assim, o uso do corpo
conforme a vontade do indivíduo pode ser entendida como prejudicial aos bons costumes
pré-fixados e já estabelecidos.
As discussões sobre os limites do corpo no Código Civil brasileiro podem ajudar a
validar as práticas pessoais, médicas e sociais relacionadas as ações quanto ao uso do
corpo. Nesse caso, torna-se válido abordar novas práticas e interpretações que possam
assegurar ao indivíduo a liberdade de ação em relação ao uso do seu próprio corpo na
sociedade.
Observa-se que as modificações corporais são situações muito comuns e
aparentes na sociedade, entretanto, é sabido que o ser humano não tem total direito sobre
o que fazer com o seu próprio corpo. Os limites relacionados a liberdade do corpo são
sempre impostos e resguardados pela legislação brasileira. Ao se analisar o Código Civil
Brasileiro é possível a verificação das limitações impostas ao sujeito que estão relacionadas
à disposição do uso do seu próprio corpo. Conforme o artigo 13º do CC: “Salvo por
exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar
diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes”, ou seja, a
intervenção relacionada à integridade física de caráter voluntário passa a ser considerada
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uma atividade proibida, por não se tratar de umaexigência médica, ocasionando assim uma
discussão sobre até onde este artigo conflita com os direitos da personalidade que
garantidos pela Constituição Federal.
Nesse sentido, a realização desta pesquisa justificou-se por enfatizar o embate
gerado entre uma questão de garantia constitucional e sobre as restrições impostas pelo
Código Civil, portanto, se faz necessária a análise sobre as limitações que o sujeito pode
encontrar na lei que possam restringir o uso da liberdade para dispor do próprio corpo.
Com intuito de elucidar o problema de pesquisa proposto elaborou-se como objetivo
geral: “analisar por meio do código Civil Brasileiro as limitações da liberdade do indivíduo
em virtude do uso do seu próprio corpo”. Como objetivos mais específicos: 1) verificar quais
são os limites da disposição do próprio corpo segundo o Código Civil; 2) demonstrar de
acordo com a lei quais são os parâmetros e limites que caracterizam a legalidade ou
nulidade à integridade física e ao próprio corpo; 3) Ponderar acerca das motivações que
determinam e delimitam o uso correto do corpo humano segundo a lei e a sociedade, bem
como o embate com os direitos da personalidade no que diz respeito à integridade do
corpo.
1. O CORPO HUMANO NO ÂMBITO JURÍDICO
O ser humano possui inúmeras formas de imprimir sua personalidade, tanto em
âmbito pessoal quanto coletivo. Visando possibilitar o adequado tratamento da matéria,
bem como conceder melhor contorno jurídico ao cidadão, costumeiramente submetemse os direitos da personalidade a diversos tipos de classificação, mais precisamente às que
abordam de forma segmentada as questões relativas à parte física, bem como à parte
espiritual ou moral de cada um (TREVISAN, 2015).
O direito ao próprio corpo, caracterizado como o direito à integridade física e à
sua disposição, em todo ou em parte, em vida ou após a morte, pode ser considerado
como um direito dual, na medida em que sua natureza jurídica se encontra na intercessão
da categoria dos direitos da personalidade. O direito ao próprio corpo implica ainda que
o corpo seja visto como propriedade do indivíduo, como afirmavam os teóricos clássicos
como John Locke e Hegel, e não como propriedade de uma estrutura de poder repressiva,
ou de uma moral conservadora que impõe seus dogmas através das leis (QUINTERO, 2017).
1.1 Definição do Corpo Humano
A temática a qual norteou todo o processo de realização desta pesquisa exigiu
uma definição clara do que seria o Corpo Humano no âmbito filosófico e jurídico, ou melhor,
o que seria o direito do próprio corpo. De acordo com Zarias (2019), entre a condenação
de Tiradentes e a proposta legislativa de Francisco Silva, somos confrontados com soluções
paradoxais. Na primeira, observa-se que a pena de morte e a danação do corpo são
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consideradas como uma condenação da pessoa para além de sua existência física,
enquanto na segunda situação, a pessoa, em sua existência carnal, é condenada pela
retirada de uma parte de seu corpo enquanto viva. A distância histórica que separa um
caso do outro exemplifica o caráter mutável e fluido do estatuto legal do corpo, o qual
encontra uma de suas principais fronteiras quando confrontando com a noção de pessoa.
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Em um ponto de vista filosófico, o ser humano foi definido pelo filósofo Platão,
como uma “cisão entre dois mundos: o inteligível da alma e o sensível do corpo”, referindose a forma intelectual e a ao físico de cada um, classificando como uma união de fatores
para a configuração corpórea, levando em conta fatores como alma e a capacidade de
pensamento e liberdade do homem. Para Foucault (1999, p. 163), “em qualquer sociedade,
o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhes impõem limitações,
proibições ou obrigações”. Ademais a ideia de um poder social agindo sobre o corpo
complementa o pensamento sobre quais são os limites da liberdade do indivíduo em
relação ao seu próprio corpo, uma vez que “o corpo está diretamente mergulhado num
campo político” (FOUCAULT, 1999, p. 29).
O Direito define o corpo humano como uma forma física para se caracterizar a
existência na sua forma material, ou seja, a sua estrutura física, como: pele, órgãos, tecidos
entre outras partes, sendo considerado um bem da personalidade, para assim, como foi
dito, caracterizar a existência do ser, o conjunto para se ter direitos e deveres com a
legislação. (GALLO, 2006).
Assim sendo, o corpo humano apresenta-se como um símbolo da relação dos
seres humanos com os diversos tipos de ambientes, seja, social, cultural e físico
legitimando-se em um conjunto de representações tanto no contexto individual quanto
coletivo.
1.2. O Corpo como um Direito da Personalidade
Segundo Adriano Godinho (2014), os direitos da personalidade são decorrentes da
personalidade do indivíduo alinhado à dignidade humana que por sua vez compreendem
aspectos físicos e psíquicos, esses abarcam também a integridade corporal, intelectual e
moral das pessoas incluindo entre eles os direitos à vida, à saúde, à integridade física e
psíquica, à liberdade, à privacidade, à imagem, à honra e ao nome, entre outros atributos
(GODINHO, 2016). Nesse sentido, podemos verificar que os direitos de personalidade estão
atrelados às expressões jurídicas particulares à própria pessoa humana, uma vez que
integram de forma intrínseca a essencialidade do indivíduo.
Para o autor supracitado, os direitos da personalidade tanto derivam quanto
conferem à personalidade significado, ou seja, trata-se de direitos elementares que uma
vez ausentes reduziriam a personalidade humana a um simples rótulo. Nesse caso, ao ser
101

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

desprovida de direitos, a pessoa natural se tornaria uma espécie de centro de imputação de
direitos e deveres, sendo assim somente um mero partícipe nas relações jurídicas
(GODINHO, 2014).
Silva (2014), em seu estudo aponta sérios problemas relacionados ao
reconhecimento de um direito ao próprio corpo como um direito de personalidade e critica
os atuais modelos teóricos relativos à estrutura de tal direito, com o intuito de propor um
novo modelo, baseado no paradoxo da soberania, segundo o qual a autonomia do sujeito
deve ser preservada ao máximo no processo de construção da identidade pessoal.
Ademais, embora não se trate de exemplos pátrios, o autor apresenta o caso das chamadas
“ugly laws” em cidades dos Estados Unidos, como Chicago que retrata bem essa
problemática, na qual dispunha no Municipal Code, Section 36.034, revogado apenas em
1974, que:
Nenhuma pessoa que seja doente, mutilada ou de alguma maneira
deformada a ponto de ser feia, objeto de repulsa ou pessoa
imprópria, será admitida em ou sobre vias públicas ou outros
lugares públicos nesta cidade, ou poderá expor a si mesma à
exibição pública naqueles ou nestes lugares, sob a pena de não
menos que um dólar e não mais que cinquenta dólares por cada
ofensa.
O Direito da Personalidade se define como um conjunto de direitos absolutos,
extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, indisponíveis, vitalícios, gerais e
necessários, dentre outras características que configuram esse conjunto de garantias.
Todos estes aspectos garantem ao ser humano a liberdade de controlar e dominar suas
vontades e seus pensamentos das mais diversas formas, sem ter de ser controlados por
terceiros, sendo este o titular da sua capacidade jurídica, com uma total assistência do
Estado, mas é claro, seguindo com seus deveres de cidadão conforme a legislação
(FIGUEIREDO e GIANCOLI, 2010, p. 48). Além disso, De Cupis (1956, p77.) pontua que,
O ser humano é o sujeito principal e destinatário de todas as relações
jurídicas [enquanto sujeito em si dessas relações]. Por essa razão, o
ser humano é sempre titular da capacidade jurídica [art. 1° do Código
Civil], que é a qualificação virtual e potencial do agir juridicamente. A
personalidade jurídica é — em outras palavras — a veste formal da
substância humana (DE CUPIS, 1956, página 77).
Segundo Grigio (2014) o corpo humano pode ser considerado uma dasprincipais
fontes do direito da personalidade, sendo o alvo em sua maior parte dos direitos no qual
temos, podendo fazer quaisquer que sejam mudanças ou modificações próprias, como é
perceptível na sociedade atual, como tatuagens, piercings, incisões e outros meios de
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expressar o direito de cada um, entretanto, ao se verificar o Código Civil Brasileiro de 2002,
é perceptível uma ambiguidade quanto a vontade do sujeito e o que se é permitido à ele.
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A ambiguidade à qual o autor supracitado se refere trata-se justamente da parte
“e o que se é permitido a ele”, contudo, para que o sujeito exerça a vontade soberana sobre
o seu corpo estabelecida em lei, tal exercício de ser livre, isto é, não pode estar submetida
à vontade do outro ou limitada por esta mesma lei, cabendo unicamente ao indivíduo a
livre definição dos limites e possibilidades em relação ao seu próprio corpo.
1.3. O Direito à Integridade Física
No ordenamento jurídico brasileiro temos os direitos da personalidade como
foram apresentados anteriormente, dentre esses direitos correlato ao direito à vida, é
conhecido o direito à integridade física, sendo este de fato o direito tutelado a higidez do
ser humano em seu sentido amplo, mantendo a incolumidade corpórea e intelectual.
(PAMPOLHA e STOLZE, 2007, p. 155).
Segundo Pampolha e Stolze (2007, p. 157), dentro do direito à integridade física é
possível encontrar em sua amplitude, o direito ao corpo humano e às suas devidas partes
integrantes, podendo ser este o corpo vivo ou ao cadáver. O corpo vivo é considerado um
objeto jurídico inalienável, seja em vida ou em morte, neste sentido relacionado ao próprio
corpo o CódigoCivil Brasileiro de 2002 em seu art. 13, definiu que:
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do
próprio corpo, quando importar diminuição permanente da
integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins
de transplante, na forma estabelecida em lei especial.
A partir lei supracitada, observa-se um empasse no ordenamento, o que acarreta
certa confusão entre se realmente existe total liberdade para com o nosso corpo, ou
estamos sendo restringidos pela legislação, pois o mesmo afirma que temos que seguir os
“bons costumes”, levantando assim questionamentos sobre até onde vai a liberdade para
se fazer o que quiser com o próprio corpo e oque seriam estes bons costumes presentes
na pesquisa.
2 OS BONS COSTUMES
Moura (2018), apresenta a perspectiva de que a lei, por excelência, é a fonte
primária do Direito, mas o Direito também nasce comumente dos costumes cristalizados
na sociedade civil, trata-se das práticas e usos comuns continuadas do povo. Ademais, os
costumes simbolizam consenso, um contrato social implícito entre as pessoas, enraizado
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por meio de uma utilização prolongada e contínua, análogo às teorias contratualistas do
século XVIII.
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2.1 A Cláusula dos Bons Costumes
Segundo Castro (2017), os bons costumes são definidos como a “cláusula geral que
impõe limites externos à autonomia existencial por meio de seu tríplice função
interpretativa, geradora de deveres e limitadora de direitos –, determinando padrões de
conduta sempre que os atos de autonomia implicarem consequências jurídicas relevantes
(efeitos diretos e imediatos) para duas ou mais esferas jurídicas”.
No que se refere a cláusula de bons costumes em relação à autonomia corporal é
possível identificar com mais veemência o dever de não mercantilização, que se destaca
mediante a proibição de qualquer vantagem patrimonial vinculada ao ato de disposição
do sujeito em relação ao próprio corpo. A autora reflete sobre a necessidade de se observar
a não instrumentalização do corpo, uma vez que o indivíduo não deva ser transformado
em um meio para satisfazer interesses de outrem.
Para Castro (2017, página 117),
No âmbito da autonomia corporal, ganha destaque o dever de não
mercantilização, pelo qual não se permite, pela incidência dos bons
costumes no art. 13 do Código Civil, que o corpo ou suas partes
sejam comercializados. Trata-se de medida que respeita a dignidade
das pessoas em situação de vulnerabilidade concreta, que
sacrificariam o próprio corpo em troca de vantagem patrimonial,
assim como visa a coibir que haja outra forma de acesso a órgãos
humanos que não seja por meio da solidariedade sem objetivo
patrimonial, já que tal possibilidade feriria a dignidade de inúmeros
pacientes que não poderiam ter acesso a transplantes de forma
remunerada egeraria um sistema inadmissível de exclusão do acesso
à saúde (CASTRO, 2017, página 117).
Paszczuk (2011), retrata em seu trabalho o processo de transplante como
verdadeira possibilidade de salvar vidas, ou até mesmo, por intermédio deste
procedimento melhorar a dignidade de vida, de pessoas que estão vivendo de forma
indigna por deficiência de algum órgão ou tecido. Evidenciou ainda, o instituto dos direitos
da personalidade, em especial o direito à integridade física por tratar o transplante de
órgãos e tecidos de uma operação cirúrgica realizada no corpo humano, forma prevista e
possibilitada pelo Código Civil Brasileiro, que deve ser tratada por lei especial, Lei nº. 9.434
de 1997, a qual traz diretrizes para o procedimento do transplante.
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Neste sentido, o pensamento de Paszczuk (2011) vai ao encontro do que defende
Castro (2017), uma vez, que ambos concordam que a integridade física deve ser
amplamente defendida e, o caráter de doação de órgãos de ser gratuito é mais uma forma
de defesa à integridade física, pois proíbe uma pessoa que se encontra em dificuldades
financeiras de dispor de partes de seu corpo, um dos bens mais preciosos da vida. O
transplante de órgãos só poderá ser feito se analisados os preceitos legais, sempre em
busca de uma melhor condição, não se pode degradar a integridade física do ser humano.
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Zarias (2019), em seu trabalho faz ponderações acerca da investigação da ordem
pública do corpo por meio de projetos de lei apresentados na Câmara e Senado Federal.
Ressalta ainda, as inúmeras propostas acerca da doação de sangue e, transplante de
órgãos, de forma genérica, ou específica, quando trata de córneas, rins, fígado, pulmões e
outros, assim como da utilização de próteses, da pesquisa com embriões e células-tronco,
da reprodução assistida, do aborto ou da interrupção voluntária da gravidez, da eutanásia,
da regularização dos enterramentos e cremação de cadáveres, entre outras situações.
O autor supracitado esclarece diferenças entre doação voluntária e compulsória ao
discorrer acerca do processo histórico legislativo da doação e transplante de órgãos.
Conforme o referido autor remonta, na Câmara dos Deputados, à proposição do deputado
federal Adylio Martins Viana, do Partido Trabalhista (PTB/RS), em 22 de agosto de 1958,
quando apresentou o Projeto de Lei 4542/1958, que dispunha sobre a “extirpação de
órgãos ou tecidos de pessoa falecida”. Tal proposta tornou-se a Lei 4280/1963, cujo art. 1º
estabelecia:
É permitida a extirpação de partes de cadáver, para fins de
transplante, desde que o de cujus tenha deixado autorização escrita
ou que não haja oposição por parte do cônjuge ou dos parentes até
o
segundo
grau, ou
de corporações religiosas ou
civis responsáveis pelo destino dos despojos (ZARIAS, 2019, página,
147).
Paszczuk (2011), contribui com o debate ao evidenciar a relevância da temática em
questão, uma vez que visa o estudo e alterações no corpo humano e na vida do ser humano
que será receptor e, no caso específico do transplante busca uma vida mais digna. O
referido autor aborda ainda que o estudo da vida humana e do corpo integrado ao
procedimento de transplante de órgãos contribui principalmente para o direito à
integridade física, a qual não pode ser diminuída além das formas previstas no art. 13 do
Código Civil Brasileiro. Paszczuk (2011) afirma:
Os transplantes deverão ser feitos em estabelecimento previamente
autorizado pelo Sistema Único de Saúde. Outro aspecto importante
que traz a lei é a garantia da isonomia dos que necessitam de órgãos,
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no sentido da lista única de cadastro por Estado da federação de
pessoa necessitada de um transplante (PASZCZUK, 2011, página 449).
Ao discutir acerca do debate em torno dos limites e propriedades do corpo
Quintero (2017), polemiza acerca do aluguel do útero, a interrupção da gravidez, a
eutanásia ou o suicídio, a amputação voluntária de membros, a castração e a troca de
órgãos genitais, a venda e doação de órgãos, de acordo com a autora, são algumas das
formas que põe no centro da questão da propriedade do corpo, tal como os seus limites.
Os avanços científico-tecnológicos têm levado ao limite as capacidades do
intercâmbio corporal. A possibilidade de vender órgãos sem por isso sacrificar a vida de
quem os possui, os novos modelos de concepção alugando ventres o intercambiando
células reprodutoras, o uso de material genético ou materiais corporais, o transplante de
órgãos, etc., tem colocado o corpo em uma nova cena jurídica (QUINTERO, 2017).
O debate mostra-se amplo e complexo, pois quem está na fila de espera para o
procedimento de transplante de órgão anseia por uma solução urgente, contudo nem
sempre seus anseios acontecem de forma satisfatória. De acordo com Zarias (2019),
Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (ABTO, 2018), o
número de transplantes realizados está aquém da necessidade,
verificando-se uma lenta evolução de doadores efetivos no país,
entre os anos de 2011 e 2018, ainda insuficiente para atender a
demanda. Esse déficit serve de mote para a proposição de leis que
promovem a doação de órgãos, por meio do registro de potenciais
doadores, regulação de procedimentos médicos, financiamento da
saúde etc. Mas também origina propostas que ultrapassam os limites
constitucionais, impondo uma ruptura entre as noções de pessoa e
corpo, tal como vimos no início desse artigo com o Projeto de Lei do
deputado federal Francisco Silva acerca da “doação compulsória de
órgãos”, expressão que contém em si um contrassenso: legalmente,
ato de doar é voluntário e livre de qualquer obrigação (ZARIAS, 2019,
página, 148. ).
Embora o Brasil seja uma referência em transplante de órgãos a situação ainda
requer muita atenção, haja vista que o país ocupa a posição de um dos países com o maior
número de indivíduos aguardando na fila de espera pelo transplante de órgãos.
2.2 A aceitação dos bons costumes
Segundo Vieira (2015, p. 68 – 70), a disponibilidade total do corpo é considerada
um ato inaceitável e impossível, visto que não há condições de o ser humano se desfazer
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de alguma parte de seu corpo sem acabar com a própria vida, sendo este o motivo pelo
qual o ordenamento jurídico dizer que se trata de uma disponibilidade limitada ao ato, não
podendoocorrer um atentado contra o bem superior, a vida, e nem uma controversa aos
bons costumes ou aos princípios da ordem pública e boa-fé.
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Deste modo, Godinho (2014, p. 234), diz que os bons costumes valem como um
padrão de comportamento consciencioso, aceito e confiável, que correspondem a moral
determinada como limites à autonomia privada, em sede de direitos da personalidade.
Ressalta-se então, conforme já apontado neste texto que os costumes, além de
práticas cristalizadas e continuadas por determinado povo simbolizam consenso, um
contrato social implícito entre as pessoas, enraizado por meio de uma utilização
prolongada e contínua, análogo às teorias contratualistas do século XVIII.
3 A DISPONIBILIDADE LIMITADA DO CORPO HUMANO
Ao explorar alguns aspectos concernentes à autonomia da vontade da pessoa em
relação à disposição do próprio corpo sob a ótica dos direitos fundamentais, Gozzo e
Moinhos (2012), afirmam que a atuação e avanço científico sobre o corpo humano aliados
à autonomia da vontade da pessoa, pode trazer sérias consequências causadoras de um
descontrole social da biotecnologia, motivo pelo qual as áreas do conhecimento da
Medicina e Direito devem estar juntas na defesa de seus respectivos interesses.
Neste sentido, ao se referir a autonomia privada em relação ao direito ao corpo, é
certo falar no termo disponibilidade limitada, prevista no art. 11 do Código Civil, com cada
indivíduo tendo em princípio, o poder de autodeterminar em relação ao seu corpo. Porém,
este poder de atuação sobre o próprio corpo se torna limitado, sendo considerado
ilícito o seu exercício quando contrariar os bons costumes. A atuação sobre o próprio
corpo e a modelação deste, constitui abuso de direito da personalidade quando o titular,
em sua atuação, exceder os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes, valores
que extrinsecamente limitam a própria existência e validade do direito geral de
personalidade (VIEIRA, 2015, p. 68).
Segundo Bafundi (2000, p.158), o limite intrínseco da liberdade de disposição do
próprio corpo se encontra na “exigência de tutelar os componentes essenciais da
personalidade”, sendo assim as lesões e modificações que são expressas no art. 13 do CC,
acarretariam uma ofensa ao princípio da dignidade humana, sendo contrário a real função
da liberdade, que seria o fato de expressar a personalidade.
Desta forma, evidencia-se que a disposição do corpo é limitada tanto pelas
legislações civil e constitucional quanto pelos bons costumes, e demais leis que
complementam o ordenamento jurídico pátrio.
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Ao se buscar analisar e fazer ponderações acerca da limite da legislação, bem como
da liberdade do indivíduo e o direito sobre o seu próprio corpo do indivíduo e o direito
sobre o seu próprio corpo deparou-se com realidades distintas e particulares que
configuram em certos aspectos certa ambiguidade na interpretação.
Ao se responder o primeiro objetivo específico que consistiu em verificar os limites
da disposição do próprio corpo de acordo com o Código Civil Brasileiro, o estudo
evidenciou que embora sejam comumente observadas modificações corporais, tornandose situações aparentemente comuns na sociedade, entretanto, é sabido o ser humano não
tem total direito sobre o que fazer com o seu próprio corpo. Os limites relacionados a
liberdade do corpo são sempre impostos e resguardados pela legislação brasileira. A
análise do Código Civil Brasileiro possibilitou a verificação das limitações impostas ao
sujeito e que tais limitações estão encontram-se diretamente relacionadas à disposição do
uso do seu próprio corpo.
Quanto ao objetivo de demonstrar de acordo com a lei os parâmetros e limites
que caracterizam a legalidade ou nulidade à integridade física e ao próprio corpo, o estudo
apontou que o direito ao próprio corpo, caracterizado como o direito à integridade física
e à sua disposição, em todo ou em parte, em vida ou após a morte, pode ser considerado
como um direito dual, na medida em que sua natureza jurídica se encontra na intercessão
da categoria dos direitos da personalidade.
Desta feita, as ponderações acerca das motivações que determinam e delimitam o
uso correto do corpo humano segundoa lei e a sociedade, bem como o embate com os
direitos da personalidade no que diz respeito à integridade do corpo mostra-se amplo e
complexo, principalmente, quando se coloca em pauta a questão do transplante de órgãos,
pois quem está na fila de espera para realização de tal procedimento anseia por uma
solução urgente, contudo sabe-se que nem sempre seus anseios acontecem de forma
satisfatória.
Aponta-se que a discussão acerca da relação entre os limites e possibilidades da
legislação da liberdade do indivíduo, à luz da análise do Código Civil Brasileiro bem como
o direito sobre o seu próprio corpo suscitam várias outras reflexões e, consequentemente
fomentam mais subsídios para o debate.
O presente estudo evidenciou o empasse no ordenamento, o que acarreta certa
confusão se realmente existe total liberdade para com o nosso corpo, ou estamos sendo
restringidos pela legislação, pois o mesmo afirma que temos que seguir os “bons
costumes”, levantando assim questionamentos sobre até onde vai a liberdade para se fazer
o que quiser com o próprio corpo e o que seriam estes bons costumes.
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Portanto, elucida-se que, por se tratar de uma temática ampla e complexa, os
questionamentos originados não se encerram aqui. Contudo, espera-se que os resultados
desta pesquisa possam servir de parâmetro e motivação para que novos achados possam
vir a contribuir para a construção e produção de conhecimento acerca da abordagem dos
limites da legislação brasileira acerca da liberdade do indivíduo e o direito sobre o seu
próprio corpo.
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Resumo: O presente artigo tem por objeto a análise do Mandado de Injunção Coletivo n°
4733 à luz do garantismo penal. O que está em foco é a decisão do Supremo Tribunal
Federal no âmbito do referido remédio constitucional, de relatoria do Ministro Edson
Fachin. O mandado de injunção foi impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas
e Transgêneros (ABGLT). Com efeito, o Pretório Excelso se posicionou pela procedência do
mandado de injunção em tela, com fulcro no caráter atentatório ao Estado Democrático
de Direito da discriminação em razão da orientação sexual das pessoas ou em sua
identidade de gênero, reconhecendo a mora inconstitucional do Congresso Nacional e
determinando a aplicação, até que seja criada a lei específica a respeito, a Lei nº 7.716/89,
no sentido de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual
ou identidade de gênero. Esta pesquisa cuidou de examinar a (in) compatibilidade desta
decisão com os princípios constitucionais penais informados pela perspectiva do
garantismo penal.
Palavras-chave: Discriminação – Homofobia – Mandado de Injunção n° 4733 – Supremo
Tribunal Federal – Garantismo Penal.
Abstract: The purpose of this article is to analyse the Writ of Injunction 4.733 in the light
of criminal guaranteeism. What is in focus is the decision of the Federal Supreme Court in
the scope of the aforementioned writ, as reported by Justice Edson Fachin. The injunction
order was filed by the Brazilian Association of Gays, Lesbians and Transgenders (ABGLT).
Indeed, Federal Supreme Court took a stand in favor of the injunction in question, with a
focus on the attack on the Democratic State of Law of discrimination based on the sexual
orientation of people oro n theis gender identity, recognizing the unconstitutional delay of
the National Congress and determining the application, until a specific law is created in this
regard, Law 7.716/89, in order to extend the classification provided for crimes resulting
from discrimination based on race, color, ethnicity, religion or national origin to
discrimination by orientation sexual or gender identity. This research took care to examine
the (in) compatibility of this decision with the criminal constitutional principles informed
by the perspective of criminal guaranteeism.
Key-words: Discrimination – Homophobia – Writ of Injunction 4773 – Federal Supreme
Court – Criminal Guaranteeism.
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1.INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objeto a análise do Mandado de Injunção Coletivo n°
4733/DF à luz do garantismo penal. O que está em foco é a decisão do Supremo Tribunal
Federal no âmbito do referido remédio constitucional, de relatoria do Ministro Edson
Fachin. O mandado de injunção foi impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas
e Transgêneros (ABGLT). Cumpre referir também a ação direta de inconstitucionalidade por
omissão ajuizada pelo Partido Popular Socialista (PPS), também julgada pelo Supremo
Tribunal Federal. A análise específica desta ação direta foge ao objeto do presente estudo.
Com efeito, este artigo aborda apenas o referido mandado de injunção, eis que o objeto
da pesquisa deve ser o mais delimitado possível. Sem embargo, conforme consta da
decisão do Supremo Tribunal Federal, “ambas as ações têm por objetivo obter a
criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente
(mas não exclusivamente) das ofensas (individuais e coletivas), dos homicídios, das
agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero,
real ou suposta, da vítima” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, p. 5).
No julgamento do writ injuncional, o Pretório Excelso se posicionou pela
procedência do mandado de injunção em tela, com fulcro no caráter atentatório ao Estado
Democrático de Direito da discriminação em razão da orientação sexual das pessoas ou
em sua identidade de gênero, reconhecendo a mora inconstitucional do Congresso
Nacional e determinando a aplicação, até que seja criada a lei específica a respeito, a Lei
nº 7.716/89, no sentido de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de
discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por
orientação sexual ou identidade de gênero. Esta pesquisa cuidou de examinar a (in)
compatibilidade desta decisão com os princípios constitucionais penais informados pela
perspectiva do garantismo penal.
A nossa posição é a de que é dever elementar do Estado Democrático e
Constitucional de Direito o combate à homofobia. Todas as formas de discriminação contra
a pessoa humana devem ser combatidas em um regime democrático. A democracia não
pode tolerar práticas violadoras da dignidade da pessoa humana. São aspectos primordiais
de uma verdadeira democracia a proteção da dignidade humana, a afirmação da igualdade
entre os seres humanos e a proibição dos atos atentatórios aos direitos fundamentais.
Portanto, esta pesquisa não se opõe à legítima luta da Associação Brasileira de
Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) pela afirmação de seus direitos. A positivação dos
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direitos fundamentais da pessoa humana em sede constitucional é fundamental no Estado
Democrático de Direito. Mas não adianta a positivação desses direitos sem a preocupação
com a sua efetivação. Portanto, zelar pelos direitos fundamentais é dever não apenas dos
Poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário), mas de toda a sociedade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Esta primeira premissa deve ficar clara: a criminalização da discriminação de
natureza homofóbica faz todo o sentido em um Estado Constitucional de Direito. Não se
trata de uma ideia incoerente a inserção, pelo legislador, dessa prática como crime. Tratase, afinal, de um grave problema estrutural de nossa sociedade: “o crime não é um tumor
nem uma epidemia, senão um doloroso problema interpessoal e comunitário” (MOLINA;
GOMES, 2008, p. 363).
Com efeito, a teoria do bem jurídico-penal a partir de um viés constitucional
reconhece a legitimidade da lei penal para proteger os bens jurídicos mais importantes
que estejam tutelados constitucionalmente. O Direito Penal, enquanto ultima ratio, não
deve incidir sobre qualquer comportamento. Somente devem ser etiquetados nos tipos
penais as violações mais graves aos bens jurídico-constitucionais mais relevantes. O
combate à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero no âmbito da
legislação penal faz todo o sentido, razão pela qual esta pesquisa não se opõe à
criminalização dessa conduta. O que este artigo almeja questionar é a (in) compatibilidade
da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos princípios constitucionais penais
sob a ótica do garantismo penal. Uma coisa é o Congresso Nacional criminalizar a conduta;
outra coisa bem diferente é a criminalização em sede jurisdicional.
Portanto, ainda que seja legítima a preocupação do Estado em combater a
homofobia, há meios adequados para esse combate no Estado Democrático de Direito. O
ordenamento jurídico no regime democrático não pode admitir, a pretexto de promover a
proteção às vítimas de determinadas práticas deletérias, sejam violados garantias e
princípios fundamentais da ordem constitucional.
2. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL,
CONSTITUCIONAIS

AÇÕES

CONSTITUCIONAIS

E

REMÉDIOS

O problema examinado neste artigo tange ao exercício da jurisdição
constitucional. Sobre esta temática ensina Paulo Bonavides:
“Não há dúvida de que exercido no interesse dos cidadãos, o controle
jurisdicional se compadece melhor com a natureza das constituições
rígidas e sobretudo com o centro de sua inspiração primordial – a
garantia da liberdade humana a guarda e proteção de alguns valores
liberais que as sociedades livres reputam inabdicáveis. A introdução
do sobredito controle no ordenamento jurídico é coluna de
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sustentação do Estado de Direito, onde ele se alicerce sobre o
formalismo hierárquico das leis” (BONAVIDES, 2010, p. 301).
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Dispõe o art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil que compete
precipuamente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Este órgão exerce
o controle concentrado de constitucionalidade bem como o controle difuso. Conforme
preleciona Gilmar Ferreira Mendes, o Supremo Tribunal Federal possui:
“Uma peculiar posição tanto como o órgão de revisão de última
instância, que concentra suas atividades no controle das questões
constitucionais discutidas nos diversos processos, quanto como
Tribunal Constitucional, que dispõe de competência para aferir a
constitucionalidade direta das leis estaduais e federais no processo
de controle abstrato de normas” (MENDES, 2005, p. 21).
Como o objeto deste artigo é a análise do julgamento do STF em sede de um
mandado de injunção, insta mencionar brevemente as ações constitucionais previstas no
Direito brasileiro. Preleciona Teresa Arruda Alvim Wambier:
“Na ordem jurídica brasileira, instituída pela CF/1988, a previsão das
seguintes ações constitucionais: habeas corpus, habeas data,
mandado de segurança (individual e coletivo), mandado de injunção,
ação
direta
de
inconstitucionalidade,
ação
direta de
constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por
omissão e ação civil pública. Pode-se dizer, grosso modo, que estas
ações têm o objetivo de tutelar precipuamente contra o Estado,
devidamente representado por seus agentes ou órgãos, situações
subjetivas derivadas de direitos fundamentais, com exceção da ADIN
e ADCON, ações em que não existe situação fática subjacente, em
que tenha incidido a norma, mas em que se discute apenas direito,
ou seja, se discute acerca da compatibilidade da norma apontada
com o texto constitucional” (WAMBIER, 2013, p. 20).
A respeito da noção e da nomenclatura “remédios constitucionais”, “remédios de
Direito Constitucional” ou “garantias de Direito Constitucional”, Manoel Gonçalves Ferreira
Filho reflete:
“A expressão ‘remédio de Direito Constitucional’ parece não ser das
mais felizes, por ser risível a metáfora que encerra. Entretanto, é ela
consagrada, para designar ‘uma espécie de ação judiciária que visa a
proteger categoria especial de direitos públicos subjetivos (Alfredo
Buzaid), as chamadas ‘liberdades públicas’, ou direitos fundamentais
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do homem. Em lugar dela, muitos preferem usar a expressão
‘garantias de Direito Constitucional’. O emprego desta expressão não
é errôneo. O habeas corpus, o mandado de segurança etc. garantem
direitos fundamentais. É bem de ver, porém que, rigorosamente
falando, as garantias dos direitos fundamentais são as limitações, as
vedações, impostas pelo constituinte ao poder público. O habeas
corpus, o mandado de segurança etc. são meios de reclamar o
restabelecimento de direitos fundamentais violados: remédios para
os males da prepotência” (FERREIRA FILHO, 2009, p. 317-318).
Verdadeiro remédio constitucional – ou, como prefere Manoel Gonçalves Ferreira
Filho –, verdadeira garantia de Direito Constitucional, o mandado de injunção está
consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como instrumento de combate à síndrome
da inefetividade das normas constitucionais, como bem explica o autor:
“A prática constitucional tem demonstrado, ao longo do tempo, que
alguns dos direitos e liberdades conferidos pela Constituição deixam
de efetivar se em razão da falta de norma Regulamentadora que o
implemente. Atento a essa circunstância o legislador constituinte
cunhou medida inovadora para viabilizar o exercício de direitos e
liberdades constitucionais, entretanto, de alcance bastante limitado.
Trata-se do mandado de injunção previsto no art. 5°, LXXI” (FERREIRA
FILHO, 2009, p. 323).
Dispõe o texto constitucional, no referido art. 5°, LXXI: “conceder-se-á mandado
de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania”. O fundamento deste instituto é esclarecido por Teresa Arruda
Alvim Wambier:
“O mandado de injunção foi um modo de se tentar evitar que as
normas constitucionais que provêem direitos fundamentais
restassem ineficazes como consequência da inércia do legislador
ordinário. Este instituto é semelhante à ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, ação de que se podem valer
órgãos do estado e entidades como, por exemplo, a OAB, também
para evitar a frustração da previsão constitucional de direitos
fundamentais que, pela inércia do poder público, poderiam
transformar-se em letra morta. Ambas as ações a que acima se aludiu
não se consubstanciam, em nosso sentir, em ‘processos objetivos’”
(WAMBIER, 2013, p. 20).
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Feitas estas considerações sobre os remédios constitucionais e, especialmente,
sobre o mandado de injunção, cumpre abordar o mandado de injunção n° 4733/DF, que é
o objeto central deste estudo.
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3- O MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO N° 4733/DF
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin,
o mandado de injunção n° 4733/DF foi impetrado pela Associação Brasileira de Gays,
Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) com o desiderato de obter a “criminalização específica
de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente (mas não exclusivamente)
das ofensas (individuais e coletivas), dos homicídios, das agressões e discriminações
motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero, real ou suposta, da vítima”.
O STF julgou procedente writ injuncional. Foram estes os fundamentos da
decisão:
“1. É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de
discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual
das pessoas ou em sua identidade de gênero. 2. O direito à igualdade
sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero e
a orientação sexual. 3. À luz dos tratados internacionais de que a
República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto
da Carta de 1988 um mandado constitucional de criminalização no
que pertine a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos
e liberdades fundamentais. 4. A omissão legislativa em tipificar a
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende
um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a
violência dirigida a pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou
intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em
igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a
discriminação impõe. 5. A discriminação por orientação sexual ou
identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é
nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham
igual valor. 6. Mandado de injunção julgado procedente, para (i)
reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii)
aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a
Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional à discriminação por orientação
sexual ou identidade de gênero.”.
Eis os termos do Acórdão:
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“Por maioria, julgou procedente o mandado de injunção para (i)
reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii)
aplicar, com efeitos prospectivos, até que o Congresso Nacional
venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/1989 a fim de estender a
tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, nos
termos do voto do Relator, vencidos, em menor extensão, os
Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente) e o
Ministro Marco Aurélio, que julgava inadequada a via mandamental”.
Portanto, não tendo sido unânime o provimento, colocaram-se contrariamente
os Ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Desde já, insta esclarecer
que julgar inadequada a via jurisdicional para criminalizar a homofobia não significa
rechaçar a importância do combate à homofobia. O sistema jurídico é formado por pilares
que não podem ser fragilizados, ainda que essa fragilização seja empreendida em nome
da afirmação dos direitos fundamentais. Um desses pilares é a separação dos poderes.
Outro é o princípio da reserva legal. O regime democrático precisa preservar esses pilares,
em nome do princípio do Estado de Direito e de suas garantias fundamentais, garantias
estas que foram construídas em nome da proteção da pessoa humana.
Cumpre trazer à baila o congruente posicionamento de Clève, Sarlet, Coutinho,
Streck e Pansieri, a respeito da decisão em análise:
As indagações que cabem são: Qual seria a relação de uma
criminalização com o livre desenvolvimento da personalidade? Qual
é o papel do direito penal em um Estado Democrático? Cuida-se,
aliás, de questionamentos que não dizem respeito apenas ao caso da
criminalização da homofobia, mas que tocam a problemática mais
ampla do uso (ou abuso?!) do direito penal como resposta adequada
aos problemas da sociedade, que aqui não se poderá desenvolver.
Nessa quadra, vale enfatizar que respeitamos o pleito da ABGLT. O
que aqui se questiona é o foro adequado para a satisfação de sua
pretensão, que não há de ser o Poder Judiciário. A luta pela
criminalização, entretanto, em si, embora contrária à melhor filosofia
do direito penal, não é evidentemente inconstitucional, como
também não seria inconstitucional eventual lei (desde que
proporcional, portanto, contemplando as exigências da Constituição
Penal) tratando do assunto (CLÈVE ET AL, 2014).
Acrescem os autores:
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Numa palavra: pretendemos ser duros na defesa do direito
constitucional, mas tolerantes com a divergência e prontos para o
diálogo democrático, circunstância que envolve, necessariamente, o
fundamental papel desempenhado pelo Ministério Público brasileiro,
em especial na sua fala máxima com assento na Suprema Corte, onde
tais questões, muitas vezes por carência de diálogos institucionais,
deságuam e acabam por resultar, como se pretende no Mandado de
Injunção aqui questionado, em provimento que desborda dos limites
do Estado Democrático de Direito. O combate eficaz que deve ser
travado contra toda e qualquer forma de discriminação atentatória
aos direitos humanos e fundamentais, no que se inclui a luta contra
a homofobia, há, contudo, de ser travado sem violar princípios
sagrados à Democracia e ao constitucionalismo (CLÈVE ET AL, 2014).
Faz sentido o entendimento acima transcrito. O abuso do Direito Penal como via
de afirmação de direitos não é uma prática consentânea com o caráter mínimo, subsidiário
e fragmentário que há de ter esse ramo do Direito, consagrado que é como ultima ratio.
Ainda que seja válida a pretensão da ABGLT, qual seja a de buscar o amparo do Estado
para a afirmação de seus direitos e para a luta contra a homofobia e a transfobia, não é
válida a via jurisdicional para a prática de uma neocriminalização. Afinal, a competência
para a criação de novos tipos penais é do Congresso Nacional.
4- A DOUTRINA DO GARANTISMO PENAL
Foucault conclui seu “Vigiar e Punir” com os seguintes termos:
“Estamos agora muito longe do país dos suplícios das rodas, dos
patíbulos, das forcas, dos pelourinhos; estamos muito longe também
daquele sonho que, cinquenta anos antes, alimentava os
reformadores: a cidade das punições, onde mil pequenos teatros
levariam à cena constantemente a representação multicor da justiça
e onde os castigos cuidadosamente encenados sobre cadafalsos
decorativos constituiriam a quermesse permanente do Código.”
(FOUCAULT, p. 301-302).
A análise histórica da evolução do exercício do Jus Puniendi reúne uma série de
atrocidades. Tais atrocidades não se limitam ao passado. Estão vivas. Se, por um lado, já
não existem, em Estados Democráticos de Direito, as penas cruéis referidas por Foucault,
por outro, as violações aos direitos fundamentais da pessoa humana ainda são elementos
reais do sistema penal. Argumenta Eugenio Raúl Zaffaroni:
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“Hoje, temos consciência de que a realidade operacional de nossos
sistemas penais jamais poderá adequar-se à planificação do discurso
jurídico penal e de que todos os sistemas penais apresentam
características estruturais próprias de seu exercício de poder que
cancelam o discurso jurídico penal e que, por constituírem marcas da
de sua essência, não podem ser eliminadas, sem a supressão dos
próprios sistemas penais. A seletividade, a reprodução da violência, a
criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção, a
concentração de poder, a verticalização social e a destruição das
relações horizontais ou comunitárias não são características
conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os
sistemas penais” (ZAFFARONI, 2001, p. 15).
O sistema penal, justamente por apresentar as características estruturais referidas
por Zaffaroni, deve ser limitado. E estes limites emanam do texto constitucional. O Direito
Penal deve andar sempre de acordo com os comandos constitucionais e este é um
imperativo de um regime jurídico tipicamente democrático.
Este artigo adota o ponto de vista difundido por Luigi Ferrajoli: o Garantismo
Penal. O Direito Penal está submetido à supremacia da Constituição. Sempre que dela se
afastar, será ilegítimo o exercício do jus puniendi.
De acordo com Luigi Ferrajoli, existem dez axiomas que devem ser respeitados
pelo Estado. São princípios que limitam o poder punitivo estatal. Segundo o autor, são
estes os princípios: retributividade ou consequencialidade da pena em relação ao delito;
legalidade; necessidade ou economia do direito penal; lesividade ou ofensividade do
evento; materialidade ou exterioridade da ação; culpabilidade ou responsabilidade pessoal;
jurisdicionariedade; princípio acusatório ou separação entre juiz e acusação; princípio do
ônus da prova ou da verificação; princípio do contraditório ou da defesa, ou da
falseabilidade (FERRAJOLI, 2002, p. 75).
Ferrajoli aborda três significados de garantismo. O primeiro deles se refere ao
garantismo como um modelo normativo de direito: um modelo de estrita legalidade,
próprio do Estado de Direito. O segundo significado designa uma teoria jurídica da
validade e da efetividade “como categorias distintas não só entre si mas, também, pela
existência ou vigor das normas. Neste sentido, a palavra garantismo exprime uma
aproximação teórica que mantém separados o ser e o dever ser no direito”. O terceiro
significado define o garantismo como uma “filosofia política que requer do direito e do
Estado o ônus da justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a tutela
ou a garantia constituem a finalidade” (FERRAJOLI, 2002, p. 684-685).
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A nosso sentir, o Direito Penal deve ser um sistema garantista, ou seja, com limites
estabelecidos constitucionalmente, em nome da preservação dos direitos fundamentais da
pessoa humana. Seria irracional um modelo oposto, pautado no punitivismo e na noção
de Direito Penal máximo. Para ser racional, o sistema penal deve ser mínimo e limitado
pelas normas constitucionais. O modelo penal garantista é, assim, “um parâmetro de
racionalidade, de justiça e de legitimidade da intervenção punitiva” (FERRAJOLI, 2002, p.
683).
Pese embora a nossa concordância de que toda a forma de discriminação
violadora de direitos fundamentais da pessoa humana deve ser combatida pelo Estado
Democrático de Direito, este mesmo modelo de Estado impõe determinadas garantias
fundamentais que não podem ser desconsideradas ao longo do referido combate. Quando
o Poder Judiciário faz as vezes do legislador no âmbito penal, esta prática mostra-se
incompatível com um modelo penal garantista, afinal, não há falar em garantismo penal
sem o respeito ao princípio da reserva legal. Como ensina Luigi Ferrajoli, “de todos os
princípios garantistas – ou garantias – expressos por nossos dez axiomas e pelas dez teses
deles derivadas, aquele que caracteriza especificamente o sistema cognitivo SG é o
princípio da legalidade estrita” (FERRAJOLI, 2002, p. 76).

Nullum crimen sine lege. Este axioma é essencial no Estado Democrático e
Constitucional de Direito e restou violado pelo provimento do Supremo Tribunal Federal,
ao pretender criminalizar uma conduta no lugar do legislador penal. Portanto, a decisão
do Pretório Excelso há de ser considerada incompatível com um sistema penal
constitucionalizado, ou seja, um sistema penal garantista.
5- ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE
INJUNÇÃO COLETIVO Nº 4.733/DF À LUZ DO GARANTISMO PENAL
Como foi destacado no tópico anterior, um sistema jurídico penal racionalizado
precisa efetivar o respeito aos limites constitucionalmente estabelecidos, em nome da
preservação da liberdade individual e dos direitos fundamentais da pessoa humana. O
Direito Penal não pode ser máximo. O Direito Penal no modelo garantista é um Direito
Penal mínimo, uma ulltima ratio. Afirma Sérgio Salomão Shecaira:
“Só devemos utilizar os mecanismos formais de controle social, entre
os quais as penas se incluem, quando falharem as demais formas de
controle social. É o que o direito chama de ultima ratio regum,
princípio informador de todo o direito penal consubstanciado no
chamado direito penal mínimo” (SHECAIRA, 2008, p. 69).
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Para além da caracterização do Direito Penal como ramo de aplicação subsidiária,
existe uma gama de garantias constitucionais que determinam a limitação do poder
punitivo estatal. Todas essas garantias devem ser respeitadas.
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Analisar a decisão do STF no âmbito do mandado de injunção coletivo n° 4733/DF
à luz do garantismo penal significa analisar este julgado do ponto de vista dos princípios
constitucionais penais ou princípios limitadores do poder punitivo estatal. Afinal, o
garantismo penal impõe a constitucionalização do Direito Penal, ou seja, a aplicação do
Direito Penal dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.
Ensina Ruy Samuel Espíndola:
“Diante dos postulados da teoria dos princípios, não há que se negar
ao princípio constitucional a sua natureza de norma, de lei, de
preceito jurídico, ainda que com características estruturais e
funcionais bem diferentes de outras normas jurídicas, como as regras
de direito” (ESPÍNDOLA, 2002, p. 80).
Cármem Rocha, por sua vez, afirma:
“Os princípios constitucionais são os conteúdos primários diretores
do sistema jurídico normativo. Dotados de originalidade e
superioridade material sobre todos os conteúdos que formam o
ordenamento constitucional, os valores firmados pela sociedade são
transformados pelo Direito em princípios. Adotados pelo
constituinte, sedimentam-se nas normas, tornando-se pilares que
informam e conformam o Direito que rege as relações jurídicas no
Estado. São eles, assim, as colunas mestras da grande construção do
Direito, cujos fundamentos se afirmam no sistema constitucional”
(ROCHA, 1994, p. 25-26).
Esta ideia defendida pela autora é também preponderante entre os autores do
Direito Penal. O exame da principiologia jurídico-penal demonstra a sua sede
constitucional, precisamente no art. 5° da Constituição da República Federativa do Brasil.
Os princípios limitadores do poder punitivo estatal, então, encontram fundamento nesse
dispositivo e podem estar implícita ou explicitamente previstos. É o que afirma Luiz Luisi:
“A Constituição de 1988 incluiu em seu texto uma série de princípios
especificamente penais. Alguns estão equivocadamente explicitados.
Outros se deduzem no contexto das normas constitucionais por nele
implícitos. Dentre estes princípios merecem especial destaque o da
legalidade, o da intervenção mínima, o da humanidade, da
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pessoalidade da pena e o da individualização da pena” (LUISI, 2003,
p. 17).
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É necessária a relação entre Direito Penal e Direito Constitucional. Sem o acordo
com a Constituição, não há Direito Penal válido. Ensina Paulo Bonavides:
“O Direito Constitucional relaciona-se também com outros ramos do
Direito Público, ministrando as regras capitais de certos institutos.
Com o Direito Penal, no caso da Constituição brasileira, a relação
manifesta-se diante das garantias penais de natureza constitucional
que se estendem do inciso XXXVII ao inciso LXVII do art. 5° do
Capítulo I, sobre direitos e deveres individuais e coletivos”
(BONAVIDES, 2010, p. 45).
A decisão do Supremo Tribunal que está em análise neste artigo afastou-se do
princípio da legalidade penal, também conhecido como princípio da reserva legal. Somente
o legislador pode criar delitos. Só a lei formal tem esse poder. Não pode o Poder Judiciário
criminalizar condutas como se legislador fosse.
Trata-se de uma decisão incompatível com o Garantismo Penal. Com efeito, o
princípio da legalidade é um dos mais importantes axiomas defendidos pela doutrina de
Luigi Ferrajoli. A respeito desse princípio fundamental, explica José Afonso da Silva:
“Trata-se também de garantia individual prevista no artigo 5º, XXXIX,
segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal, em que se consubstancia o princípio
nullum crimen nulla poena sine lege. O dispositivo contém uma
reserva absoluta de lei formal, que exclui a possibilidade de o
legislador transferir a outrem a função de definir o crime e
estabelecer penas. Demais, a definição legal do crime e a previsão da
pena hão que preceder o fato tido como delituoso. Sem lei que o
tenha feito não há crime nem pena” (SILVA, José Afonso da, 2010, p.
429).
A decisão do Supremo Tribunal Federal acabou, a nosso sentir, por ensejar a
chamada inconstitucionalidade orgânica, que tem lugar quando determinado ato promana
de órgão distinto daquele definido na Constituição Federal para a sua edição. Ainda que
seja legítima a intencionalidade de proteção de pessoas que sofrem com as discriminações,
o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro não pode deixar de observar os limites
constitucionais ao poder de punir do Estado. Neste caso, essa desatenção do Supremo
Tribunal Federal resultou em inconstitucionalidade orgânica. A legalidade estrita (art. 5º,
XXXIX, CF) requer lei formal para a criação de tipos penais. Trata-se de competência do
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Referida inconstitucionalidade resulta, ademais, em violação à separação dos
poderes. Com efeito, o Congresso Nacional atua como representante da vontade popular,
possuindo função típica de legislar. E em matéria penal, não há outra via legítima. Ao
ampliar a interpretação da lei de racismo, o Supremo Tribunal Federal praticou um
ativismo, atuando fora de sua competência constitucionalmente atribuída e violando
princípios fundamentais da ordem jurídica brasileira.
Sabe-se que os poderes estatais exercem funções típicas e atípicas. Não se deve
confundir, porém, o válido exercício de função atípica com usurpação de competência.
Portanto, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no mandado de injunção em
exame não corresponde ao exercício legítimo de função normativa atípica legislativa, senão
de violação ao princípio da reserva legal em matéria penal. Não se trata de uma elaboração
de seu regimento, o que seria legítimo exercício de função atípica normativa, mas sim de
neocriminalização por via judicial, o que contraria o princípio da legalidade, que tem sede
constitucional e também infraconstitucional. Assim, prevê a Constituição Federal, no art.
5º, XXXIX:
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: XXXIX - não há
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal (BRASIL,1988).
Este princípio tem também previsão infraconstitucional. Destarte, o art. 1º do
Código Penal dispõe: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal”. O posicionamento aqui adotado, assim, é o de que o uso extensivo de
uma matéria incriminadora, por meio de uma decisão judicial, significa violação ao
princípio em comento.
Cumpre fazer uma menção às palavras do Ministro Ricardo Lewandowski em seu
voto no Mandado de Injunção Coletivo nº 4.733/DF:
Não obstante a repugnância que provocam as condutas
preconceituosas de qualquer tipo, é certo que apenas o Poder
Legislativo pode criminalizar condutas, sendo imprescindível lei em
sentido formal nessa linha. Efetivamente, o princípio da reserva legal,
insculpido no art. 5º, XXXIX, da Constituição, prevê que ‘não há crime
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’.
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A Carta Magna é clara: apenas a lei, em sentido formal, pode
criminalizar uma conduta. A extensão do tipo penal para abarcar
situações não especificamente tipificadas pela norma penal
incriminadora parece-me atentar contra o princípio da reserva legal,
que constitui uma fundamental garantia dos cidadãos, que promove
a segurança jurídica de todos (LEWANDOWISK, 2019, p. 17-19).
Ressalte-se que o uso da analogia nas decisões judiciais ocorre nas circunstâncias
em que a lei for omissa, conforme previsão da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, precisamente no art. 4°: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ocorre que no Direito Penal
é proibida a aplicação da analogia para a criação de tipo penal incriminador, conforme
preleciona Rogério Sanches Cunha ensina:
Proíbe-se o uso da analogia para criar tipo incriminador,
fundamentar ou agravar a pena. Tendo como norte este princípio da
legalidade, o STF declarou a atipicidade da conduta do agente que
furta sinal de TV a cabo, asseverando ser impossível a analogia (in
malam partem) com o crime de furto de energia elétrica, previsto no
artigo 155, §3º, CP (CUNHA, 2018, p.99).
Em matéria penal só se admite a analogia in bonam partem, sendo proibida a
analogia in malam partem, ou seja, é vedada a interpretação extensiva que causar prejuízos
ao réu. A decisão do Supremo Tribunal Federal em análise ensejou analogia in malam
partem, o que revela a sua inadequação perante a ordem constitucional pátria. Insta
lembrar que o princípio da legalidade constitui verdadeira cláusula pétrea, por proteger os
direitos fundamentais individuais da pessoa humana, nos termos do art. 60, § 4º da Carta
Magna de 1988.
A decisão de enquadrar as condutas homofóbicas e transfóbicas na interpretação
da lei de racismo, assim, constitui analogia maléfica ao réu. Como ensina Luiz Regis Prado:
A limitação consta, de forma expressa no artigo 1.º do Código Penal
e tem amparo constitucional (art.5.º XXXIX, CF). Em outras palavras:
em matéria penal é vedada a analogia in malam partem, ou seja,
analogia prejudicial ao réu (PRADO, 2017, p.117).
No mesmo sentido, explica Guilherme de Souza Nucci:
[...] o Direito Penal é regido pelo princípio da legalidade, não havendo
crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal,
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e do artigo 2º do Código Penal. 2. Em observância ao mencionado
postulado não se admite o recurso à analogia em matéria penal
quando esta for utilizada de modo a prejudicar o réu. (NUCCI, 2018,
p.27).
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Destarte, ainda que a intenção do Supremo Tribunal Federal não tenha sido a de
abalar o princípio da reserva legal e o princípio da separação dos poderes, mas a de
proteger as vítimas de atos deletérios e atentatórios à sua dignidade humana, resta claro
que o provimento jurisdicional no âmbito do mandado de injunção em comento acabou
por perpetrar analogia in malam partem, contrariando os comandos constitucionais. Após
estas reflexões, passa-se à etapa das considerações finais.
7. CONCLUSÃO
Toda a forma de discriminação que atente contra a dignidade da pessoa humana
há de ser combatida no Estado Democrático de Direito. A homofobia não é compatível
com a democracia e o sistema de direitos fundamentais da pessoa humana. Práticas
homofóbicas devem ser rechaçadas pelo Estado e pela sociedade civil e os direitos
fundamentais da pessoa humana devem ser protegidos por estes mesmos destinatários.
No entanto, no Estado Democrático de Direito existem meios adequados para a
afirmação de direitos e para o combate às transgressões aos direitos. Neocriminalizações
perpetradas pelo Poder Judiciário não são compatíveis com a ordem constitucional
brasileira. A Constituição prevê o princípio da reserva legal, que exige lei formal (lei em
sentido estrito, ou seja, elaborada pelo Congresso Nacional) para a criação de novos tipos
penais, sendo vedada a analogia in malam partem.
Por entender que a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do mandado
de injunção n° 4.733/DF abala o princípio da reserva legal, ao promover uma
neocriminalização por via jurisdicional, o posicionamento defendido neste artigo é o de
que essa decisão não é conforme a ordem constitucional pátria. Pela mesma razão, a
decisão contraria a essência do Garantismo Penal, sendo esta uma teoria que promove a
relação entre o Direito Penal e a Constituição, proclamando a supremacia desta.
A reserva legal é um axioma fundamental do Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli.
Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal não se justifica à luz dessa teoria que
preza pelo respeito à legalidade estrita: somente lei do Congresso Nacional pode criar
novos tipos penais, sendo vedada a neocriminalização por via jurisdicional.
A decisão objeto do presente artigo excedeu a competência jurisdicional do
Supremo Tribunal Federal. Ao órgão de cúpula do Judiciário brasileiro compete
precipuamente a guarda da Constituição Federal, nos termos do art. 102, não estando
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autorizado a lançar mão da analogia prejudicial ao réu em matéria jurídico-penal. Isso
porque a Constituição impõe limites, fundados na proteção da pessoa humana, que devem
ser observados pelos órgãos estatais.
O Congresso Nacional é o órgão ao qual a Constituição atribui a competência
legislativa. Este aspecto demonstra o caráter democrática desse órgão bicameral, a partir
da noção de representação popular. Assim, a criação das leis – função típica do Congresso
Nacional – deve ocorrer mediante o respeito aos parâmetros materiais e formais previstos
constitucionalmente, sob pena de configuração de inconstitucionalidades, como é o caso
da referida inconstitucionalidade orgânica.
A previsão da referida competência do Congresso Nacional está nos artigos 44 e
49, XI da nossa Constituição: “O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que
se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Art. 49. É da competência
exclusiva do Congresso Nacional; XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa
em face da atribuição normativa dos outros Poderes”.
Da leitura destas previsões normativas, conforme reiterado ao longo desta
pesquisa, pode-se compreender que ao ampliar a interpretação da lei de racismo para
incluir a homofobia, o Supremo Tribunal Federal, mesmo que sem a intenção, acabou por
usurpar a competência normativa do Congresso Nacional em matéria penal, em abalo à
reserva legal e à separação dos poderes.
Portanto, é legítimo o combate a todas as formas de discriminação. A democracia
precisa enfrentar o problema da homofobia. No entanto, o Estado Democrático de Direito
impõe garantias que precisam ser respeitadas. É dever fundamental do Estado zelar por
essas garantias. Ao promover neocriminalização por via de analogia in malam partem, com
efeito, o Supremo Tribunal Federal afastou-se de um axioma essencial para o Estado
Democrático de Direito: a reserva legal. Ao julgar o mandado de segurança nº 4.733/DF, o
órgão de cúpula do Judiciário brasileiro adotou posicionamento que não pode ser
considerado legítimo à luz do Garantismo Penal.
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O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR NA EFETIVIDADE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE AO ENSINO EDUCACIONAL EM PERÍODO DE PANDEMIA DA
COVID-19 NA CIDADE DE MANACAPURU
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RESUMO: Este artigo trata dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, com
foco na análise do papel do Conselho Tutelar na efetivação dos direitos à educação no
período de pandemia na cidade de Manacapuru/AM, observando eventuais falhas do
poder público na aplicação de políticas públicas educacional para com as crianças do
município, com esse trabalho se busca esclarecer como há carência de políticas públicas
voltadas a comunidade e mais especificamente as crianças e aos adolescentes de nossa
que encontra dificuldade na inclusão social no campo da educação, o que me motivou a
escolher a temática e discorrer a respeito. Esclarecendo as atribuições do conselho tutelar,
bem como as dificuldades encontradas para garantir e implementar devidamente as
garantias básicas deste direito. Apesar da busca pela melhoria contínua, ainda falta muito
para a proteção efetiva dos direitos da criança e adolescente ao ensino regular da educação
neste período de pandemia, visto a falta de programas de formação técnica-científica
contínua para gestores e professores da educação uma vez a maioria destes profissionais
não detém conhecimento tecnológico para realizar Ensino à Distância (EAD), e os alunos
em sua maioria de baixa renda não detém a posse de aparelho eletrônicos adequado e
conhecimentos tecnológicos pra tal modalidade, assim como a falta de políticas públicas
na cidade de Manacapuru-Am, voltada a esta forma de ensino educacional. A pesquisa se
desenvolve a partir da análise e busca aos direitos fundamentais de crianças e adolescente
ao ensino regular da educação com base na legislação vigente, observando o processo de
construção dos direitos da criança e do adolescente, com foco neste período atípico.
PALAVRAS-CHAVE: Conselho tutelar. Direitos fundamentais. Educação Básica. Políticas
Públicas. Pandemia (COVID-19).
ABSTRACT: This monograph deals with the fundamental rights of children and
adolescents, focusing on the analysis of the role of the Guardianship Council in the
realization of the rights to education during the pandemic period in the city of
Manacapuru/AM, observing any failures of the public power towards the children of the
municipality. , this work seeks to clarify how there is a lack of public policies aimed at the
community and more specifically at children and adolescents in our city, which motivated
me to choose the theme and discuss it. Clarifying the duties of the guardianship council,
as well as the difficulties encountered in guaranteeing and properly implementing the basic
guarantees of this right. Despite the search for continuous improvement, there is still a long
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way to go for the effective protection of the rights of children and adolescents to regular
education in this period of pandemic, given the lack of continuous technical-scientific
training programs for education managers and teachers once the most of these
professionals do not have technological knowledge to carry out Distance Learning (EAD),
and mostly low-income students do not have adequate electronic devices and
technological knowledge for this modality, as well as the lack of public policies in the city
of Manacapuru-Am, aimed at this class. The research is developed from the analysis and
search for the fundamental rights of children and adolescents to the regular teaching of
education based on current legislation, observing the process of construction of the rights
of children and adolescents, focusing on this atypical period.
KEYWORDS: Children and Adolescents' Rights, Guardianship Council. Fundamental rights.
Basic education. Public policy. Pandemic (COVID-19).
1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como tema o conselho tutelar na garantia do direito fundamental
de criança e do adolescente ao acesso a educação. Tendo como delimitação o papel do
conselho tutelar na efetividade dos direitos da criança e do adolescente ao ensino
educacional em período de pandemia da covid-19 na cidade de Manacapuru, Amazonas.
Mostrando a problemática do que o conselho tutelar tem feito para garantir os
direitos fundamentais de crianças e adolescente no âmbito escolar em período de
pandemia da covid19, inclusive sobre a ótica constitucional com base no art. 227, da
Constituição Federal de 1988, o qual leciona que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais, tendo destaque o
direito à Educação inclusive com absoluta prioridade, além é claro de ter o convívio com a
comunidade etc., não bastando assim, ter também a garantia de toda e qualquer forma de
segurança. Tal redação Constitucional se consolidou no artigo 04 da Lei 8.069/1990,
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do qual trata dos deveres da família, da
comunidade, da sociedade em geral, bem como do poder público, sendo esta união
responsável para assegurar os direitos fundamentas de crianças e adolescentes, onde se
encontra o direito a educação.
Adiante, deve-se observar os meios de inclusão a educação diante da pandemia,
uma vez que políticas públicas deveriam ser tomadas para que assim pudesse ter
conformidade, não havendo maiores prejuízos às crianças e adolescentes do município de
Manacapuru. Estando o Conselho Tutelar atendo na elaboração destas políticas de
atendimento a criança e adolescente, uma vez que o Inciso IX do Artigo 136 da Lei nº
8.069/1990, deixa claro sua participação: Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
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IX - Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
Logo se ver que o papel do conselho tutelar na efetividade dos direitos da criança
e do adolescente ao ensino educacional em período de pandemia da covid-19 na cidade
de Manacapuru-Amazonas, e de suma importância para efetivação de seus Direitos
Constitucionais.
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Portanto, seja pelo exercício regular da atribuição referenciado no art.136, inciso IX, da Lei
nº 8.069/90, seja de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei nº
10.257/2001, o Conselho Tutelar detém a legitimidade e a prerrogativa legal de participar
diretamente do processo de discussão e elaboração das leis orçamentarias, para aplicação
das políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes, instituições públicas
responsáveis pela implementação de políticas públicas, e os departamentos
administrativos, de planejamento e financeiros do governo municipal devem assegurar que
seus correspondentes espaciais, inclusive sob pena da prática do crime previsto no artigo
236, da Lei nº 8.069/90, acima referido, vejamos: “Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação
de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério
Público no exercício de função prevista nesta Lei: Pena - detenção de seis meses a dois
anos”.
Conforme suas prerrogativas legais o conselho tutelar tem buscado de forma
incansável diálogos junto as secretarias de educação Municipal e Estadual da Cidade de
Manacapuru/Am, para a efetivação da continuação do serviço educacional prestado à
criança e adolescente, através de mecanismo que venha amenizar o impacto neste período
atípico. Tendo assim o conselho tutelar como um dos principais fiscalizadores para a
efetivação do direito à educação da criança e adolescente.
2 CONCEITO DE GARANTIA FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO
Garantia fundamental é o conjunto de direitos que garantem a dignidade da pessoa
humana, o qual foram consagrados pela Constituição Federal e estão dispostos nela de
maneira explícita e implícita na carta magna, estes direitos fundamentais vem para proteger
o mínimo das necessidades das pessoas de forma digna, dentro de contexto social,
administrado pelo poder de Estado.
Quando se fala em conceito de educação, logo se identifica um direito incontestável
em sua relevância para o desenvolvimento humano, como foi citado por Delevatti (2006,
p. 10).
A educação não é apenas um direito, é a riqueza de um país, uma
ferramenta indispensável à inclusão social e ao desenvolvimento da
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nação. Sendo assim, a educação precisa ser moldada de forma a
atingir sua configuração ideal para que sirva sua função e realize seu
valor. Caso contrário pode ser inútil ou até perniciosa ao Estado.
Levando em consideração de que o direito fundamental à educação está estampado
no texto constitucional, mais especificamente no artigo. 205 da Constituição Federal,
reconhecendo a todos de maneira cristalina a educação sem distinção de qualquer
natureza, ou seja, na sua integralidade, direitos que devem ser prestados sem preconceitos
sejam com a origem, raça, sexo, cor, idade, ou qualquer forma de discriminação.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Conforme o artigo 22, XXIV da Constituição Federal de 1988, é de competência
privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, contudo o artigo
23, V da CF/88 deixa claro que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal de dos Municípios proporcionar os meios adequado de acesso à cultura, à
educação e à ciência.
Através desta garantia constitucional, o Estado é obriga a garantir acesso universal
ao ensino educacional. Neste conceito se estabeleceu leis para garantir tais direitos, onde
institui o conselho tutelar para zelar pelos direitos fundamentais destas crianças e
adolescentes, uma vez que é o coração do sistema de garantia, sendo assim o principal
mobilizador para a garantia destes direitos, que inclui o acesso obrigatório e prioritário de
crianças e adolescentes a educação conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente em
seu artigo 53, da lei 8.069/1990, que visa o pleno desenvolvimento de sua pessoa, vejamos:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
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V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que
frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
(Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)
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Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais.

Ainda que a sociedade patriarcal tenha assumido várias formas em função dos
diferentes elementos geográficos e econômicos, Bastos (2006, p. 105) afirma que existia
uma “unicidade dada pela sociabilidade orquestrada pela família, as crianças e os jovens
eram, então, inteiramente governados pela família e a legislação era fundada sobre a
soberania paterna”.
Aos pais cabia determinar a profissão e o casamento para os filhos. As crianças,
filhas de escravos, acolhidas nas portas das casas ou dadas para criação, eram incorporadas
a uma família extensa que geria uma unidade de produção.
Verificando os aspectos históricos e culturais tratados na obra, bem como na
sociedade, levamos em consideração que a instituição do conselho tutelar está para atuar
e garantir os direitos que as crianças e os adolescentes já possuem, sendo estes direitos
constitucionais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi elaborado em um contexto que
não poderia ser mais significativo para a participação da sociedade civil: a intensa
mobilização gerada no início da década de 1980 pela redemocratização do país, com a
convocação de uma Assembleia Constituinte para reelaborar a Constituição Federal
(profundamente marcada pelos quase 25 anos de ditadura militar). Em meio ao conjunto
dos movimentos sociais que lutava pela democratização do país e por melhores condições
de vida, um movimento especificamente voltado para a infância foi gestado no final da
década de 1970.
Na sua luta contra a “desumana, bárbara e violenta situação a que estava
submetida a infância pobre no Brasil” (SANTOS, 1996, p. 144), esse movimento vislumbrou
a possibilidade de inscrever na Carta Magna Brasileira alguns instrumentos jurídicos legais
que pudessem ampliar a defesa dos seus direitos.
Os direitos e garantias fundamentais são o conjunto de direitos que asseguram a
dignidade da pessoa humana, sendo consagrados pela nossa Constituição Federal de 1988
e estão dispostos de maneira explícita e implícita no texto.
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Desta forma, o conselho tutelar pode ser considerado um órgão essencial, que
luta pela garantia dos direitos adquiridos até mesmo antes da Constituição federal de 1988,
sendo totalmente a favor dos movimentos que agregam.
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3 ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
Com a redemocratização do Brasil, através da Constituição Federal de 1988, foi
possível a formulação um conjunto de instrumentos a qual se efetivou para proteção aos
direitos da criança e do adolescente e abriu espaço para a implementação, em 1990, da
Legislação especial conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O qual
criou um ambiente propício para colocar os direitos dessa população em prioridade
absoluta, garantindo a constituição de instituições destinadas a garantir o cumprimento de
suas diretrizes, como o Conselho Tutelar.
Conforme a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu Artigo. 131 – O Conselho
Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.
O Conselho Tutelar é uma instituição pública municipal a qual tem seus membros
escolhidos pela sociedade em lhe representar na proteção e defesa das crianças e dos
adolescentes cujos direitos foram violados ou estejam em perigo. Uma de suas atribuições
é encaminhar através de notícias de fatos denúncias ao Ministério Público; para que seja
tomar as devidas medidas de proteção, bem como tem o importante papel de requisitar
serviços públicos institucional; para crianças e adolescentes nas áreas de saúde, educação,
serviço social, previdência, trabalho e segurança.
As atribuições do Conselho Tutelar se estabelecem no artigo 136 do Estatuto da
Criança e do Adolescente onde o legislador destacou dozes atribuições a ser aplicado pelo
colegiado de Conselheiros Tutelares.
Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar: I - atender as
crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105,
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; II - atender e
aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no
art. 129, I a VII; III - promover a execução de suas decisões, podendo
para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; b)
representar junto à autoridade judiciária nos casos de
descumprimento injustificado de suas deliberações. IV - encaminhar
ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
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VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária,
dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de
ato infracional; VII - expedir notificações; VIII - requisitar certidões de
nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
IX – assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos
da criança e do adolescente; X - representar, em nome da pessoa e
da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º,
inciso II, da Constituição Federal; XI - representar ao Ministério
Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio
poder; XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos
profissionais, ações de divulgação e treinamento para o
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e
adolescentes.
No entanto, as atribuições não se limitam somente a esta parte da lei, constando
também no parágrafo único do artigo 18-B, e no artigo 191 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, completando assim tal rol de atribuições.
Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os
responsáveis, os agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de
crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que
utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como
formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto
estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às
seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade
do caso: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção
à família; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; (Incluído
pela Lei nº 13.010, de 2014)
IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
V - advertência. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
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Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas
pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão
funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do adolescente, o qual comunicará o registro ao
Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.
O Conselho Tutelar para a sociedade civil, é de suma importância, uma vez que este
se torna os olhos da sociedade civil na fiscalização de possíveis violações destes direitos
por parte do Estado, da sociedade, ou da família, buscando melhor efetivar os direitos
sociais definidos na Carta Magna da Constituição Federal de 1988, e na Lei Federal nº
8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Sendo o Conselho Tutelar a
principal porta de entrada para recebimento de qualquer denúncia de ameaça ou violação
de direito praticado contra criança e adolescente, assegurando que crianças e adolescentes
tenham seus direitos resguardado, bem como efetivados de fato na pratica e com
prioridade absoluta.
Embora se veja por parte da sociedade e instituições diferentes distorções das
atribuições Conselho Tutelar sobre seu real papel de atuação estabelecido no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), sendo muitas vezes mal interpretadas, este se faz
prestação de serviço de atendimento relevantes para a sociedade, sendo sua implantação
um grande avanço para a proteção e garantias dos direitos humanos de crianças e
adolescente no Brasil.
O Colegiado de Conselheiros Tutelares é responsável em verificar às ameaças ou
casos de violação de direitos, e noticiar para as autoridades competente tomar as devidas
providencias sem prejuízo de aplicação das medidas de proteção previstas na lei
8.069/1990. São também responsáveis pela fiscalização das entidades que prestam
medidas de proteção e atendimento socioeducativo as crianças e adolescentes, no termo
do artigo 95.º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Diante do esforço conjunto de várias instituições e entidades governamental e não
governamental, foi criado o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes,
onde se desenvolveu uma ação mais continua por partes das entidades e instituições
envolvidas nesta temática. Com este sistema o Conselho tutelar ficou mais fortalecido,
sendo os gestores municipais submetidos a oferecer melhor estrutura e condições de
trabalho para os Conselheiros Tutelares.
3.1 Conselho tutelar na efetivação de suas atribuições na garantia à educação no
período de pandemia.
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As medidas adotadas pelo conselho tutelar no âmbito escolar em período da
pandemia da covid-19 na cidade de Manacapuru/Am, foi de articular junto às secretarias
municipal e Estadual de educação a possibilidade das crianças e adolescentes que não
tinham aparelhos celulares ou dispositivos similares para acompanhar as aulas em
modalidade de educação à distância (EAD) para que fosse disponibilizado outros meios,
como por exemplo, material pedagógico que pudessem ser pegos pelos pais ou
responsáveis diretamente na escola e entregues pelos mesmos aos alunos, quando
concluídos as atividades pelos alunos fossem devolvidos a escola, bem como os alunos da
zonas rural pudessem receber em casa suas apostilas, visto estas morarem em locais
distantes de suas escolas, uma vez que em período normal de estudo fazem uso do
transporte escola da rede Estadual e Municipal de educação para chegar a escolar, evitando
assim desistências e desinteresses por partes dos alunos que estavam ociosos com a
paralização das aulas.
Conforme preconiza a Declaração Universal Dos Direitos Das Crianças – Unicef de
20 de novembro de 1959, as crianças com deficiência física ou mental tem direito a
educação e a cuidados especiais, estampado no princípio V, vejamos: “A criança física ou
mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum impedimento social deve receber o
tratamento, a educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso particular”.
Bem como todas demais crianças de qualquer natureza é comtemplada na referida
Declaração o Direito à educação gratuita e ao lazer infantil, conforme princípio abaixo
mencionado.
Princípio VII- A criança tem direito a receber educação escolar, a qual
será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Darse-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe
permita - em condições de igualdade de oportunidades desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de
responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil à
sociedade. O interesse superior da criança deverá ser o interesse
diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e
orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a
seus pais.
A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais
deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades
públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito.
Ficando assumido no artigo 206 da Constituição Federal de 1988, onde por sua vez
fora recepcionado pela Carta Magna, o qual elenca os princípios relacionados ao que se
almeja como modelo de ensino a ser desenvolvido no âmbito nacional, vejamos:
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Na busca pelo direito a igualdade, nenhuma afirmação seria melhor referenciada
que a estampada na lei 13.146 de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência, Conhecida Como Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD),
vejamos:
Artigo 27, traz os seguintes dizeres: A educação constitui direito da
pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma
a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa
com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência,
negligência e discriminação.
Diante das normas estabelecidas nas legislações brasileira e tratados internacionais
que garante o acesso à educação, o conselho tutelar vem trabalhando pela efetivação dos
direitos da criança e do adolescente enquanto órgão garantidor, sobretudo, nesse
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momento da pandemia da covid-19 no município de Manacapuru, atuando de maneira
incansável por meios de políticas públicas e ações.
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Neste período o conselho tutelar prestou apoio junto aos professores da rede
estadual e municipal, através da chamada busca ativa, ressaltando que esta se realiza após
a identificação de que certos alunos não estavam de nenhuma forma participando das
atividades através das apostilas que eram entregue aos pais, assim como aos alunos que
estavam inseridos nas plataforma de ensino a distância e não estavam interagindo, sem
motivos justificados, contudo neste período atípico, sendo este o período da pandemia da
covid-19, a busca ativa de se deu em maior quantidade por conta da falta de interesse dos
responsáveis pelos alunos não buscarem ou não entregarem o material pedagógico, assim
como a falta de acompanhamento das aulas à distância através das plataformas
disponibilizadas. Observando o que leciona Andréa Rodrigues:
Num primeiro momento, cabe à escola, em conjunto com os pais,
diagnosticar os motivos que levam o aluno a apresentar um
comportamento prejudicial ao seu aprendizado e ao dos demais
colegas, apoiando no que for necessário. Se, apesar dos esforços, os
resultados esperados não forem alcançados, outras medidas poderão
ser adotadas.

Observa-se que o Conselho Nacional de Educação CNE, foi flexivo através de suas
deliberações visto a pandemia da Covid-19, onde através da Medida Provisória 934/20,
suspendeu o número de dias letivos obrigatórios, mantendo somente as 800 horas letivas
e obrigatória, bem como através do parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação,
CNE/CP, que dispõe sobre a reorganização do calendário escolar e sobre a possibilidade
de computar as atividades pedagógicas não presenciais para o cumprimento da carga
horária mínima anual em 2020, dando as instituições de educação uma norma geral para
se trabalhar neste período atípico sem violação a legislação brasileira. Observa-se a medida
provisória nº 934, de 1º de abril de 2021:
Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica
dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos
termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida
nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas
pelos respectivos sistemas de ensino.
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Parágrafo único. A dispensa de que trata o caput se aplicará para o
ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
O Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação publicaram no Diário
Oficial súmula do Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020, que trotou
da Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da
Pandemia da Covid-19
Após o parece ser aprovado ficou o Conselho Pleno submetido as orientações
quanto a Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade em computar as
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima do referido
ano.
Com tal decisão o Conselho Tutelar ficou atento para identificar possíveis violações
administrativa que pudesse vim a ocorrer quanto ao não acompanhamento aos alunos seja
pelo poder público, seja pela família. Com isso através do canal de atendimento 24h do
órgão, o Conselho Tutelar passou a atender e orientar, tanto as instituições de ensinos,
quanto as famílias de crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais e
estaduais, quanto a própria sociedade que identificava certas violações no referido
contexto de atendimento.
Diante dos atendimentos do conselho tutelar de Manacapuru, foi possível identificar
que muito ainda falta ser feito no âmbito educacional para alcançar a participação efetiva
dos alunos neste período de pandemia da covid-19, pois teve atendimento realizado com
profissionais da educação que buscaram orientação se era possível desligar alunos do
quadro de matriculas que não estivessem buscando as apostilas ou participando do ensino
a distância através dos aplicativos de internet. Então diante das dívidas de tais profissionais
da educação, nos deparamos com a afirmação de (Alex Faturi Delevatti, p.10) quando cita:
“É notório que no âmbito educacional as desigualdades são latentes, pois as escolas
públicas de primeiro e segundo graus, na maioria, nem de longe se com para com as
escolas privadas”.
Afirmativas estas muito bem colocado por Delevatti, sendo realidade no cotidiano
da educação pública de ensino. Ao nos remeter as dúvidas dos profissionais da rede de
ensino, quanto se era possível o afastamento escolar dos alunos por conta de não pegarem
as apostilas neste período de pandemia, bem como a falta de participação aos meios de
ensino a distância disponibilizado pelas escolas, a resposta se apresenta muito bem ao nos
remetemos a citação de (ANDRE RODRIGUES/)
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As medidas disciplinares deverão ser aplicadas sem ofertar prejuízo
irreparável para a criança ou o adolescente, valendo aqui aplicar o
princípio da razoabilidade. Assim, o aluno não deverá sofrer medida
de suspensão no período de provas escolares, bem como não poderá
sofrer expulsão em período do ano letivo no qual se mostra inviável
a transferência ou matrícula em outro estabelecimento de ensino.
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Com as citações de Delevatti e Andre Rodrigues, se faz cabível mostrar que existe
uma falha imensa de conhecimento por parte de alguns profissionais da educação, sendo
a resposta certa não é e nuca será cabível o desligamento de alunos sem justificativa
simplesmente por vontade administrativa da instituição escolar, bem como sem o devido
processo legal, e a ampla defesa está sobre a tutela de seus responsáveis, sendo de
competência do juizado aplicar tal sentença de desligamento quando necessário,
garantindo matricula em outra instituição de ensino.
3.2 Conselho Tutelar em análise de campo
Podemos averiguar que as consequências são muitas, diante da pandemia que veio
mostrar o quanto estamos atrasados tanto em nível educacional quanto em patamar
estrutural, pois é no improviso que estamos nos desviando das mazelas trazidas por essa
pandemia.
Vale ressaltar que neste período pandêmico é perplexo de se colocar, dado a
importância do ensino presencial, do professor, da escola, da creche. Inclusive é válido fazer
a comparação de como seria uma valorização igualmente feita com a parada do trem, com
certeza, estaríamos no mar sem cachorro, sendo assim tão somente mais uma das mazelas
reveladas pela falta de infraestrutura da educação no tempo de pandemia. Revelando a
falta de políticas públicas por parte do Estado e toda a sua estrutura, bem como a ausência
de estrutura familiar social-econômica para dá conta das necessidades dos filhos.
Enfatizando esse entendimento, é cediço o pensamento sobre o tema, vejamos
adiante as palavras de Santaela:
Este processo se refere a uma transformação cultural à medida que
os professores, os consumidores dessa nossa forma de ensinar, são
incentivados a procurar novas informações e assim, criar novas
conexões com estes conteúdos de mídias. (SANTAELA, 2008, p. 113)
Diante disso, fora observado que realmente ainda requer que seja melhorada a
estrutura educacional do município, visto a necessidade de junção por parte do Estado, da
família e dos órgãos que são responsáveis pela garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Em comparação com os demais municípios do próprio estado do Amazonas
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encontramos essa dificuldade, se for mais abrangente verifica ainda mais que Manacapuru
precisa ter um planejamento para melhorar a educação do município e de seus anseios
sociais, regionais perante as dificuldades trazidas pela pandemia.
Uma vez que os indícios de crianças e adolescente fora dos meios pedagógicos
adotados pelo municípios de Manacapuru, não tem garantido de forma ampla e efetivo
este acompanhamento, sendo assim uma violação destes direitos, nesta faze o papel do
conselho tutelar é fundamental para estabelecer tais direitos a educação das crianças e
adolescente que se encontra distante desta realidade, com isso se faz necessário que o
órgão articule junto ao sistema de garantia de direitos (SGD), meios para que essas crianças
e adolescentes voltem a estudar, sem maiores prejuízos além daqueles causados pela
pandemia, sempre que possível ou necessário informar o Ministério público e judiciário da
infância e juventude, para que tome as providências necessárias quanto a efetivação deste
direito, assim atua o Conselho Tutelar, noticiando ou representando em nome da família e
da sociedade para que cesse possíveis violações dos direitos de crianças e adolescentes.
4 ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO CONSELHO TUTELAR NO ÂMBITO
ESCOLAR EM PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19
Com base na pesquisa de campo, fora constatada toda a situação acerca das
necessidades da comunidade, bem mais especificamente das crianças e adolescentes
quanto ao acesso à educação neste período de pandemia da COVID-19, e suas dificuldade
para a ampla participação na continuação ao aprendizado educacional a qual foram
submetidos neste período, algo nunca presenciado por muitos alunos que não conheciam
as modalidade e ensino a distância EAD, e não estavam preparados, sendo necessário ter
o principal fiscalizado de seus direitos o Conselho Tutelar atuando para que o prejuízo no
ensino fosse menor neste período atípico. Ao fazermos uma análise das medidas adotadas
pelo Conselho Tutelar de Manacapuru, juntos aos órgãos da educação do município e do
estado, é visível a ampla participação, uma vez que buscou estar juntos as escolas,
orientando, participando da construção de novas forma de dar continuidade ao ensino das
crianças e adolescentes, bem como protegendo os direitos dos alunos para que não
houvesse arbitrariedade por parte de alguns profissionais ao buscar meios mais severos na
tentativa de trazer de volta os alunos que estavam desinteressados.
Diante do atual cenário, foi possível o Conselho Tutelar identificar certas falhas e
desigualdade social nos atendimentos educacional em período de pandemia, porém seja
fatos até então não escancarados no cotidiano comum de seus atendimentos, quando se
é perguntando a possibilidade de afastamento por falta da busca de apostilas ou
participação a distância através das plataformas EAD, nos levando a fazer uma profunda
reflexão, será que estamos no caminho certo? Não seria melhor buscar meios que
despertasse o interesse dos alunos na participação escola, ou verificar os reais motivos
estes desinteresses? Por fim as medidas adotadas pelo Conselho Tutelar e evitar tais
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violações de direitos humanos de criança e adolescente, neste trabalho científico mostra a
luta em busca da efetivação do direito fundamental a educação.
Levando ao conhecimento do Ministério Público e do Judiciário da Infância e
Juventude, as possíveis violações destes direitos, para que fossem tomadas as devidas
providencias, e assim cessasse tais viações no âmbito educacional.
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5 MEDIDAS DE GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL NO MUNÍCIPIO DE
MANACAPURU
No Município de Manacapuru, o Conselho Tutelar atuou incansavelmente junto as
escolas da rede Municipal e Estadual de Ensino para garantir que o índice de abandono e
evasão escolar na modalidade a distância (EAD) não fosse maior neste período de pandemia
da covid-19, visto a realidade atípica do momento, onde as aulas foram suspensas
amentando o risco de abandono e evasão escolar, muitas crianças e adolescentes não
tinham a experiência de aula on-line a distância através de dispositivos eletrônicos, por meio
de aplicativo de WhatsApp, meet, e outros meios similares, assim como aos alunos que eram
acompanhados somente por apostilas pedagógicas em suas residências, visto não terem
aparelhos celulares ou dispositivos similares, bem como a falta de internet, sendo este
motivo de perca do interesse pelos estudos. Vale ressaltar que os pais ou responsáveis de
alunos, também se mostraram bastante desprovidos de conhecimento tecnológico sendo
bastante complexo a estes ajuda seus filhos no acompanhamento educacional. Diante dos
fatos mencionados, o Conselho Tutelar destacou que apesar do momento atípico visto a
pandemia da covid-19, a legislação não cessou, sendo possível a aplicação da Lei Nº 13.803,
de 10 de janeiro de 2019, que determina as escolas a notificação de faltas escolares ao
Conselho Tutelar quando superiores a 30% (trinta por cento) do percentual permitido em
lei. Ficando claro na legislação especial, vejamos:
Lei Nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, Art. 56. Os dirigentes de
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.
A legislação prevê uma série de medidas para assegurar que nenhuma criança ou
adolescente abandone os estudos e fique em situação vulnerável à margem da sociedade.
Para tais medidas atuação do Conselho Tutelar é de suma importância para garantia
deste direito fundamental, visto ser um direito fundamental indisponível dos indivíduos
onde se inclui crianças e adolescentes. Sendo dever do Estado propiciar meios que
viabilizem o seu exercício, imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição
do Brasil de 1988.
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6 CONCLUSÃO
Portanto diante do que foi mostrado nesta pesquisa, não existe dúvidas do
importante papel desenvolvido pelo Conselho Tutelar de Manacapuru, quanto a buscar
incansável para garantir a permanência de crianças e adolescentes deste município ao
ensino regular de educação, sendo visível a sociedade que muito ainda há o que ser feito
para o alto índice de evasão escola no período de pandemia possam ser reduzidos, sendo
somente possível com o esforço de todos, família, sociedade e estado.
O surgimento do COVID-19 evidencia os problemas existentes no ensino
presencial, agravando essas situações e evidenciou outras situações ainda piores quanto a
falta de maios efetivo para que crianças e adolescentes continuasse recebendo ensino
pedagógico com qualidade, indicando que é preciso urgente investir na estrutura física, e
profissional dos educadores, para que possamos verdadeiramente implementar o que
determina nossa constituição federal, a fim de buscar atualização nos novos modelos de
ensino que se faz necessário para desenvolver formas dinâmica de ensino, melhorando as
práticas de ensino e promover a participação efetiva dos nossos alunos no ensino a qual
estão inseridos. Sabemos que assim se criaria nova possibilidade de as instituições de
educação atender às suas necessidades diante do senário a qual se encontram. A
tecnologia pode e deve ter um papel relevante no processo de ensino, moldando a
interação e adaptação dos novos conhecimentos aprendidos pelas crianças.
Embora os pais tenham recebido um conteúdo pedagógico cuidadosamente
selecionado e planejado, eles não conseguem promover essa motivação a permitir que os
filhos aprendam de forma independente, dificultando a realização de atividades, e caindo
a qualidade do aprendizado em casa, e com essa desmotivação a quantidade de alunos
sem participação nos meios de aprendizado apresentado aumentou neste período, sendo
necessário a intervenção do Conselho tutelar junto a escola para o retorno destes alunos
aos meios disponível de aprendizado disponibilizado pela rede de educação do município
de Manacapuru.
Diante das dificuldades encontradas pelo Conselho Tutelar de Manacapuru,
evidencia necessidade de mudanças no campo da educação, onde é necessário requerer
políticas públicas sociais com urgência, na política educacional, na formação e avaliação de
professores, o acesso igualitário justo a todas crianças e adolescentes inseridas na rede de
ensino educacional da cidade de Manacapuru/AM. Com essa situação de desigualdade
educacional e a necessidade de habilidade na cultura digital, é possível ver que é preciso
investir na tecnologia e usar os recursos digitais já existentes como auxiliares na
aprendizagem de crianças e adolescentes, tendo o Conselho Tutelar relevante papel nesta
busca por melhorias na qualidade educacional.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal, realizar o estudo teórico e
exploratório especificamente sobre o delito de Estupro de Vulnerável, regulado pelo Código
Penal pátrio em seu artigo 217-A intitulado atualmente como crime contra a dignidade
sexual, introduzida pela Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009. A denominação penal ainda
é motivo de muita divergência doutrinária e jurisprudencial, principalmente no que diz
respeito às características no que tange a vulnerabilidade da vítima. Uma das adversidades
teóricas está na possibilidade do erro de tipo, cujo o tema causa muita controvérsia e divide
opinião entre os estudiosos penalistas, sobretudo quando este incide em uma hipótese de
causa de exclusão de ilicitude. A parti destes temas, a pesquisa tratará do Estupro de
Vulnerável e sua possível relativização, bem como o erro de tipo com base na análise do
Código Penal, isto é, considerando a modificação no comportamento e aceitação social do
erro penal, principalmente na precocidade das informações que chegam aos menores de
14 (quatorze) anos. Para tanto, a pesquisa será baseada no ponto de vista legal, com análise
das doutrinas e jurisprudências, tanto dos tribunais superiores quanto dos inferiores, além
da utilização de uma metodologia bibliográfica, com o intuito de compreender o conceito
e a aplicabilidade do erro de tipo, assim como a razão de decidir dos tribunais e um estudo
minucioso a respeito do crime de estupro de vulnerável.
PALAVRAS-CHAVE: Estupro de vulnerável de menores de 14 (quatorze anos). Código
Penal Brasileiro - Art. 217-A. Dignidade sexual. Estupro de Vulnerável.
ABSTRACT: The main objective of this work is to carry out a theoretical and exploratory
study specifically on the crime of Rape of Vulnerable, regulated by the Brazilian Penal Code
in its article 217-A entitled currently as a crime against sexual dignity, introduced by Law
No. 12.015, of August 7, 2009. The criminal denomination is still a reason for much doctrinal
and jurisprudential divergence, mainly with regard to the characteristics regarding the
victim's vulnerability. One of the theoretical adversities is the possibility of type error, whose
theme causes a lot of controversy and divides opinion among penal scholars, especially
when it focuses on a hypothesis of cause for the exclusion of illegality. Based on these
themes, the research will address Vulnerable Rape and its possible relativization, as well as
the type error based on the analysis of the Penal Code, that is, considering the modification
in behavior and social acceptance of criminal error, especially in the precocity of
information that reaches children under 14 (fourteen) years of age. Therefore, the research
will be based on the legal point of view, with analysis of doctrines and jurisprudence, both
from higher and lower courts, in addition to the use of a bibliographic methodology, in
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order to understand the concept and applicability of type error, as well as the reason for
the decisions of the courts and a detailed study about the crime of rape of a vulnerable
person.
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KEYWORDS: Rape of a vulnerable person under the age of 14 (fourteen). Brazilian Penal
Code - Art. 217-A. Sexual dignity. Vulnerable Rape
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Crime de estupro a luz do código penal e as alterações das
leis 12.015/2009 E 13.718/2018. 2.1 Das Alterações da Lei 12.015/2009. 2.2 Das Alterações
da Lei 13.718/2018. 3. A relativização da vulnerabilidade sob a ótica da doutrina e dos
tribunais superiores. 4. Causa de exclusão da tipicidade. 4.1. Erro de tipo. 4.2 Direito penal
como última ratio. 5. Conclusão. 6. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Com os avanços sociais, houve a necessidade de fazer alterações no ordenamento
jurídico, considerando a realidade contemporânea, para isso o Código Penal, de 1940 que
até hoje é vigente, sofreu mudanças para acompanhar os anseios da sociedade no tocante
à proteção sexual do indivíduo. O referido código adotou como violência presumida
quando da prática de ato sexual com o menor de 14 anos, daí passou-se a questionar se
tal presunção seria relativa ou absoluta, tendo em vista que para muitos o menor de 14
não possui discernimento para decidir sobre o início de uma vida sexual, já outros
defendem que o amadurecimento ocorre de formas diferentes em cada indivíduo, e
portanto pode-se dizer que existe a possiblidade desse menor decidir sobre sua iniciação
sexual.
Anteriormente o Código acima citado, trazia em seu Título VI os “Crimes contra os
costumes” onde a antiga redação do art. 213 consistia no ato de constranger mulher à
conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, ao passo em que o delito de
atentado violento ao pudor, constante do art. 214, punia o ato de constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato
libidinoso diverso da conjunção carnal. (BRASIL, 1940).
Dessa maneira, o delito de estupro tinha como sujeito passivo a mulher. Já no
atentado violento ao pudor o sujeito passivo não era definido, com características voltadas
aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No concernente à vítima menor de 14
anos, a violência era presumida, tendo em vista que a figura do vulnerável ainda não estava
prevista.
Como visto, na redação anterior só era considerado crime de estupro quando
houvesse a prática da conjunção carnal com a vítima, qualquer outro ato diferente deste,
era considerado apenas, atentado violento ao pudor. Também definia que
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necessariamente a vítima do crime de estupro era a mulher, não vislumbrava o menor
como vulnerável.
2. CRIME DE ESTUPRO A LUZ DO CÓDIGO PENAL E AS ALTERAÇÕES DAS LEIS
12.015/2009 E 13.718/2018
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Com a edição da Lei 12.015/2009, vieram as alterações concernentes aos crimes
sexuais, uma das principais foi a alteração do Capitulo IV do Código Penal, onde substitui
a denominação “Crimes contra os costumes” por “Crimes contra a dignidade sexual”, onde
traz o Estupro de Vulnerável, garantindo total proteção à criança/adolescente contra
qualquer prática de ato sexual. Essa lei consistiu em diversas mudanças à legislação penal
ao criar o artigo 217-A do Código Penal, punindo a prática de conjunção carnal ou qualquer
ato libidinoso, especificamente, contra aquele que a lei eleger como vulnerável. O mesmo
dispositivo em seu § 1º, elencou como vulnerável a pessoa com deficiência, quando lhe
faltar discernimento para consentir com o ato.
O estupro de vulnerável está tipificado no artigo 217-A do CP, que assim dispõe:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas
no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou
que,por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
§ 2o (VETADO)
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 4o Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
Conforme o CP, o adolescente que ainda não completou 14 anos, não possui
capacidade de entender o que seja o ato sexual e tampouco de permitir a prática de
qualquer ato desta natureza, portanto, mesmo que haja o consentimento do indivíduo
menor de 14 anos para tal ato, a conduta de quem o realizou deverá ser tipificada como
estupro de vulnerável.
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No tocante ao crime de estupro, o artigo 213 do Código Penal, versa que:
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.
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Sobre o referido artigo, Rogério Greco faz o seguinte comentário:
A nova redação do art. 213 do Código Penal considera ainda como
estupro o constrangimento levado a efeito pelo agente no sentido
de fazer com que a vítima, seja do sexo feminino ou mesmo do
sexo masculino, pratique ou permita que com ela se pratique outro
ato libidinoso. GRECO (2017, p. 1125).
Não há o que questionar sobre as mudanças que a Lei 12.015/2009 trouxe para o
Código Pena, uma das mais relevantes foi inclusão do “estupro de vulnerável” seja simples
ou qualificado, nos rol dos crimes hediondos (art. 217-A e §§ 1º, 2º, 3º e 4º), alterando o
inciso VI da Lei 8.072/90, deixando assim de existir o “atentado violento ao pudor”. Nesse
sentido, havia a discussão entre doutrina e jurisprudência se tal crime seria considerado
como hediondo, a Lei 12.015/2009 trouxe o fim de tal discussão.
2.1. Das Alterações da Lei 12.015/2009
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), para
tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar
pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e
dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses
crimes e definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo;
e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenções Penais: BRASIL, 2018).
Em síntese, incorporaram-se ao Código Penal, o Artigo 215-A, que dispõe sobre o
delito de importunação sexual; o Artigo 218-C, tipificando a divulgação de cena de
estupro/estupro de vulnerável, sexo ou pornografia sem a devida permissão da(s) pessoa(s)
envolvida(s); o parágrafo §5º, no Artigo 217-A, dispondo que o consentimento e a
experiência sexual do vulnerável são irrelevantes à caracterização do delito; e por fim, o
inciso IV, no Artigo 226, aumentando de um a dois terços a pena, na hipótese de ser o
estupro coletivo ou corretivo (BRASIL, 2018).
A alteração conceitual da norma foi mais impactante quanto à definição do crime
em si, do que em relação ao apenamento. O art. 214 (atentado violento ao pudor) do
Código Penal, deixou de existi, em contrapartida, o crime de importunação sexual que
antes da edição da Lei em comento considerado contravenção penal, foi tipificado no
artigo 215-A do CP.
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Vale ressaltar que o crime de estupro e importunação sexual possuem características
distintas, o primeiro se configura a partir do constrangimento da vítima mediante violência
ou grave ameaça, o segundo é configurado a partir de mera ocorrência de ato libidinoso
sem o consentimento da vítima, porém se para a prática do ato libidinoso houver o
emprego de violência ou grave ameaça, não há o que se falar em importunação sexual,
este deverá ser enquadrado no crime de estupro.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Com a instituição da Lei 13.718/18, o § 5º foi adicionado ao artigo 217-A do CP, que
assim dispõe: “As penas previstas no caput e nos parágrafos §1º, §3º e §4º deste artigo
aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela já ter
mantido relações sexuais anteriormente ao crime”. A interpretação do referido parágrafo
5º deve se ater às disposições constantes no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2018).
Desta forma, vemos que o § 5º veio corroborar a presunção da vulnerabilidade do
menor de 14 anos, não deixando brecha para outras interpretações no tocante ao tema,
ou seja, independente da experiência sexual da vítima ou de sua anuência para o ato, o
autor da conduta responderá pelo crime de estupro de vulnerável.
2.2. Das Alterações da Lei 13.718/2018
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), para
tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar
pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e
dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses
crimes e definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo;
e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenções Penais: BRASIL, 2018).
Em suma, incorporaram-se ao Código Penal, o Artigo 215-A, que dispõe sobre o
delito de importunação sexual; o Artigo 218-C, tipificando a divulgação de cena de
estupro/estupro de vulnerável, sexo ou pornografia sem a devida permissão da(s) pessoa(s)
envolvida(s); o parágrafo §5º, no Artigo 217-A, dispondo que o consentimento e a
experiência sexual do vulnerável são irrelevantes à caracterização do delito; e por fim, o
inciso IV, no Artigo 226, aumentando de um a dois terços a pena, na hipótese de ser o
estupro coletivo ou corretivo (BRASIL, 2018).
A mudança conceitual paradigmática foi assim considerada nem tanto em relação
ao apenamento, embora mais contundente ao agente ativo, mas principalmente à
definição do crime em si. O art. 214 (atentado violento ao pudor) do Código Penal, deixou
de existi, em contrapartida, o crime de importunação sexual que antes da edição da Lei em
comento considerado contravenção penal, foi tipificado no artigo 215-A do CP.
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Vale ressaltar que o crime de estupro e importunação sexual possuem características
distintas, o primeiro se configura a partir do constrangimento da vítima mediante violência
ou grave ameaça, o segundo é configurado a partir de mera ocorrência de ato libidinoso
sem o consentimento da vítima, porém se para a prática do ato libidinoso houver o
emprego de violência ou grave ameaça, não há o que se falar em importunação sexual,
este deverá ser enquadrado no crime de estupro.
Com a instituição da Lei 13.718/18, o § 5º foi adicionado ao artigo 217-A do CP, que
assim dispõe: “As penas previstas no caput e nos parágrafos §1º, §3º e §4º deste artigo
aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela já ter
mantido relações sexuais anteriormente ao crime”. A interpretação do referido parágrafo
5º deve se ater às disposições constantes no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2018).
Desta forma, vemos que o § 5º veio corroborar a presunção da vulnerabilidade do
menor de 14 anos, não deixando brecha para outras interpretações no tocante ao tema,
ou seja, independente da experiência sexual da vítima ou de sua anuência para o ato, o
autor da conduta responderá pelo crime de estupro de vulnerável.
3. A RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOB A ÓTICA DA DOUTRINA E DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES
A discussão do caráter absoluto ou relativo da vulnerabilidade do menor de 14 anos,
vem desde o revogado artigo 224 do CP/40, que presumia a relação sexual com esse menor
como violência, apesar das mudanças trazidas pela Lei 12.015/2009 as divergências ainda
pairam no campo doutrinário e jurisprudencial sobre o tema.
No entender de Guilherme de Souza Nucci (2010), a vulnerabilidade contida no
artigo 217-A: “trata-se da capacidade de compreensão e aquiescência no tocante ao ato
sexual. Por isso, continua, na essência, existindo a presunção de que determinadas pessoas
não têm a referida capacidade para consentir.” Conforme artigo 217-A leciona,
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15
(quinze) anos. § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações
descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode
oferecer resistência. § 2º Vetado, § 3º Se da conduta resulta lesão
corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte)
anos. § 4º Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12
(doze) a 30 (trinta) anos.
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O sujeito passivo é a pessoa vulnerável ou a ela equiparada. Nos termos da lei,
vulnerável é o menor de 14 anos, presumivelmente incapaz. A ausência de maturidade
sexual ou desenvolvimento mental completo para consentir com a prática do ato sexual é
presumida pela tenra idade da vítima. Como observa Guilherme de Souza Nucci (2010):
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Vale observar que não há qualquer parâmetro justificativo para a
escolha em tal faixa etária, sendo tão somente uma idade escolhida
pelo legislador para sinalizar o marco divisório dos menores que
padecem de vício de vontade, a ponto de serem reconhecidos pelo
status de vulneráveis, daqueles que possam vivenciar práticas
sexuais sem impedimentos. Verifica-se, pois, que a definição de
patamar etário para a caracterização da vulnerabilidade é baseado
numa ficção jurídica, que nem sempre encontrará respaldo na
realidade do caso concreto, notadamente quando se leva em
consideração o acentuado desenvolvimento dos meios de
comunicação e a propagação de informações, que acelera o
desenvolvimento intelectual e capacidade cognitiva das crianças e
adolescentes, como presistiu em usar um cirtério etário para definir
aqueles que em hipótese alguma podem ter relações sexuais. Por
tais razões é que defendemos a relativização da vulnerabilidade.
O posicionamento do ilustre autor, faz parte da corrente minoritária, uma vez que
defende a análise do caso concreto, onde a depender das circunstâncias (envolvimento
amoroso entre a vítima e o autor, consentido pelos pais, bem como a experiência sexual
da vítima), é possível uma flexibilização da norma, admitindo assim a atipicidade da
conduta.
Contrário ao pensamento do doutrinador acima citado, a respeito do estupro de
vulnerável, Fernando Capez diz que:
“Vulnerável é qualquer pessoa em situação de fragilidade ou
perigo. A lei não se refere aqui à capacidade para consentir ou à
maturidade sexual da vítima, mas ao fato de se encontrar em
situação de maior fraqueza moral, social, cultural, fisiológica,
biológica etc. Uma jovem menor, sexualmente experimentada e
envolvida em prostituição, pode atingir à custa desse prematuro
envolvimento um amadurecimento precoce. Não se pode afirmar
que seja incapaz de compreender o que faz. No entanto, é
considerada vulnerável, dada a sua condição de menor sujeita à
exploração sexual”. (CAPEZ, 2012, P. 99)
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Para Cezar Roberto Bitencourt, a proteção é da dignidade da vítima e sua
incapacidade absoluta de decisão:
Na realidade, na hipótese de crime sexual contra vulnerável, não se
pode falar em liberdade sexual como bem jurídico protegido, pois
se reconhece que não há plena disponibilidade do exercício dessa
liberdade, que é exatamente o que caracteriza sua vulnerabilidade.
Na verdade, a criminalização da conduta descrita no art. 217-A
procura proteger a evolução e o desenvolvimento normal da
personalidade do menor, para que, na sua fase adulta, possa
decidir livremente, e sem traumas psicológicos, seu
comportamento sexual. (BITENCOURT, 2013: p. 93)
Corroborando com a corrente majoritária e com intuito de deixar claro o
entendimento sobre o tema em questão, a Súmula 593 foi aprovada pelo STJ:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente. (BRASIL, 2017)
Embora o precedente citado acima deva prevalecer, os tribunais ao se depararem
com casos concretos, fazem a análise de alguns fatores (consentimento da vítima para a
prática do ato sexual, permissão dos pais para o namoro entre autor e vítima, a experiência
sexual da vítima) que afastam a vulnerabilidade e consequentemente tipicidade da conduta
do autor.
Confirmando tal entendimento, temos a seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL.
ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA.
ARTIGO 217-A, CAPU
T, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 593
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MENOR
DE
14
ANOS.
RELATIVIZAÇÃO
DO
CONCEITO
DE
VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Os
elementos de convicção constantes dos autos demonstram que a
jovem (com 13 anos à época) e o denunciado (com 20 anos ao
tempo dos fatos) mantiveram relacionamento amoroso, do qual
gerou uma filha. Tal conduta, em tese, subsumi ao disposto no
artigo 217-A, caput, do Código Penal e alinha-se ao
posicionamento adotado a partir de 2017 pelo Superior Tribunal
154

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

de Justiça, que editou a Súmula nº 593, dispondo ser irrelevante o
eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente. No entanto, afigura-se factível a
relativização da vulnerabilidade em episódios envolvendo
adolescentes (maiores de 12 anos de idade), por entender que o
critério etário não pode ser apreciado de forma absoluta, o que
configuraria hipótese de responsabilidade objetiva, vedada na
esfera criminal. Deve o magistrado, nortear-se pela sua
consciência, apreciando a questão posta, observando se a vítima
se insere em um contexto... de vulnerabilidade a atrair a incidência
da norma penal incriminadora para, ao final, aplicar a legislação de
modo razoável e equitativo, a fazer justiça no caso em concreto.
Na espécie em análise, a prova angariada revela que as relações
sexuais ocorreram de forma voluntária e consentida, fruto de
aliança afetiva, revestida de peculiaridades que permitem a
flexibilização da sua vulnerabilidade. Como consequência, a
conduta descrita na inicial acusatória não se amolda a qualquer
previsão típica, impondo-se a manutenção da absolvição do réu
com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº
70077439917, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 25/07/2018).
(TJ-RS - ACR: 70077439917 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data
de Julgamento: 25/07/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2018).
Pelo fato de a súmula 593 não ser vinculante, existe essa divergência entre a Justiça
Comum, Tribunais da Justiça, Tribunais Regionais Federais que ao fazerem a análise do
caso concreto, levam em consideração as circunstâncias e defendem a relativização da
vulnerabilidade, enquanto os Tribunais Superiores adotam unanimemente a súmula acima
mencionada, onde independente do consentimento da vítima ou de qualquer outra
circunstância, haverá a tipificação penal.
Com esse entendimento, temos o julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGOS 213 e 224, ALÍNEA A
(NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
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INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D
E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE
COMPETÊNCIA
DESTA
SUPREMA
CORTE.
ATIPICIDADE.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. VULNERÁVEL.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A presunção de violência no crime de vulnerável, menor de 14
anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou experiência
anterior e a revisão dos fatos considerados pelo juízo natural é
inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fáticoprobatório dos autos. Precedentes: ARE 940.701-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/04/2016, e HC 119.091,
Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2013. 2. In casu,
o recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em
regime fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal, pelo
fato de haver cometido ato sexual com um menino menor de 13
anos de idade em troca de um amortecedor de bicicleta e filmado
todo ato em seu celular. 3. A competência originária do Supremo
Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está
definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da
Constituição da República, sendo certo que o paciente não está
arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta
Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 124830 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-052017 PUBLIC 19-05-2017).
Assim, ficou demonstrado que ainda não há um consenso a respeito da
vulnerabilidade, se relativa ou absoluta, pois notória é a divergência entre as doutrinas,
Tribunais Superiores e os inferiores. STJ e STF entendem que a vulnerabilidade do menor
de 14 anos é absoluta. Já os Tribunais inferiores defendem a possibilidade da relativização
da vulnerabilidade, interpretando a lei com base na análise minuciosa do caso concreto e
seus fatos.
4. CAUSA DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE
No decorrer desse estudo, vimos que para a configuração do crime de estrupro de
vulnerável contindo no artigo 217-A do CP, basta apenas que o agente tenha tido relação
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sexual com a vítima menor de 14 anos, não importando seu consentimento e demais
fatores. Mas existe a possibilidade de o autor da conduta, não ser enquadrado nas penas
do crime, isso se dá quando o agente não tem conhecimento da verdadeira idade da vítima,
que por ter o corpo já desenvolvido como o de uma mulher adulta, se apresenta como
maior de idade e muitas das vezes já se encontra na condição de prostituta.
4.1. Erro de Tipo
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Após a análise circunstancial do crime de estupro de vulnerável, existe a
possibilidade de constatação do erro de tipo, que está previsto no artigo 20, 1ª parte do
CP/1940. Uma das hipóteses de tal erro ocorrer, é quando o autor não tem ciência de que
está praticiando conduta ilícita,onde imagine estar se relacionando sexualmente com
alguém maior de 14 anos, devido as características físicas da vítima, bem como o seu
comportamento que o induzem a pensar que tal ato não é passivo de crime.
De acordo com os doutrinadores:
O erro de tipo recai sobre as elementares, circunstâncias ou
qualquer dado que se agregue à determinada figura típica, ou
aquele incidente sobre os pressupostos de fato de uma causa de
justificação ou dados secundários da norma penal incriminadora
(GRECO, 2015).
Segundo Wessels (1980, apud GRECO), ocorre um erro de tipo
"quando alguém não conhece, ao cometer o fato, uma circunstância
que pertence ao tipo legal. O erro de tipo é o reverso do dolo do
tipo: quem atua 'não sabe o que faz', falta-lhe, para o dolo do tipo,
a representação necessária" (GRECO, 2015, p.296).
Apesar de conduta reprovável, é muito comum vítimas se prevalecerem de sua
aparências mais adulta, bem como da utilização de documento falso, para adentrarem
ambientes proíbidos para menores de idade, dessa forma, não existirá dolo na conduta do
agente, nesse sentido, fica comprovada a inexistência do fato típico.
Nesse sentido, temos a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.
DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO.
ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. Em
face da presença de efetiva dúvida no espírito do julgador quanto
ao dolo do agente, não restando suficientemente claro nos autos
se ele sabia a idade da vítima, já que ela própria informou não ter
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relatado sua idade, é de reconhecer o erro de tipo, que afasta o
dolo, impondo a manutenção da absolvição do acusado. (TJPB ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00024729520178152002,
Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA
SILVA , j. em 11-09-2018)
(TJ-PB 00024729520178152002 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA
SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2018, Câmara Especializada
Criminal).
Para tal entendimento jurisprudencial, é imperioso que o agente da conduta não
possua nenhum vínculo com a vítima, e que não pairem dúvidas sobre seu
desconhecimento quanto a idade real da vítima.
Desta forma, restou claro que apesar da presunção de vulnerabilidade absoluta do
artigo 217-A do CP, é possível a caracterização do erro de tipo, quando da análise
minunciosa das circunstâncias é constatado o erro.
4.2. Direito Penal como última ratio
O Direito Penal tem como função precípua, tutelar os bens jurídicos essenciais,
garantindo assim a tranquilidade social. Por ter aplicação rígida, onde restringe a liberdade
do cidadão, só poderá ser utilizado em casos extremos, quando o fato for ofensivo, lesivo
ou colocar em perigo um bem jurídico tutelado, ou seja, quando for a útima ratio, que é o
príncipio da intervenção mínima.
As condutas socialmente aceitas não poderão ter a intervenção do Estado, pois em
face da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal de 88, não permite que sejam
aplicadas sanções penais em condutas que não causam reprovação social, nesses casos
cabe aos outros ramos do direito atuarem.
Sobre o princípio da intervenção mínima, temos a doutrina de Cezar Roberto
Bitencourt:
“O princípio da intervenção mínima, também conhecido
como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado,
preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima
se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem
jurídico. Se outras formas de sanção ou outros meios de controle
social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua
criminalização é inadequada e não recomendável”.
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Para aplicação do Direito Penal como última ratio, faz-se necessário o conhecimento
do ilícito e as possibilidades de sua aplicação em outros ramos do direito, devendo
somente intervir nas situações realmente mais graves.
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No tocante ao crime de estupro de vulnerável, o artigo 2017-A do CP ao ser
interpretado ao pé da letra, indubitavelmente empregará a última ratio, pois entende que
houve a lesão grave de um bem jurídico maior tutelado pelo Estado, que é a proteção ao
menor de 14 anos presumidamente vulnerável, onde entende que a vítima é
absolutamente incapaz e não possui dicernimento suficiente para decidir sobre o certo e
o errado, podendo ser totalmente influenciada ao erro, uma vez que não possui
consciência das consequências da prática de seus atos.
5. CONCLUSÃO
Ao longo desse trabalho, foram apresentados fundamentos que são utilizados tanto
na doutrina quanto na jurisprudência, para justificar a razão de decidir sobre o caráter da
vulnerabilidade do menor de 14 anos, se relativo ou absoluto.
É notório que com o passar dos anos o Direito Penal, acompanhou a evolução da
sociedade, trazendo assim as mudanças necessárias para a proteção do indivíduo, no que
tange ao crime de estupro, a alteração do título do Capítulo IV do Código Penal, é a maior
prova dessa evolução, pois, deixou de ser “Crimes contra os costumes”, que remetia a ideia
de apenas se preocupar com a moral e bons costumes, recebendo o título de “Crimes
contra a dignidade sexual”, demonstrando dessa forma a real preocupação com a
dignidade sexual da pessoa humana.
Antes da edição da Lei 12.015/09, o estupro de vulnerável era considerado
presunção de violência, com o advento do artigo 217-A do CP, ficou clara a intenção do
legislador em não deixar dúvida quando ao caráter absoluto da vulnerabilidade do maior
de 12 anos e menor de 14. Porém, ainda assim parte da doutrina e jurisprudência ainda
defendem a relativização da vulnerabilidade.
Com o avanço social e o fácil acesso às informações, muitos jovens tem se
desenvolvido precocemente, inclusive iniciando cada vez mais cedo relacionamentos
amorosos e consequentemente a vida sexual. Com base nesse argumento é que alguns
doutrinadores e magistrados, defendem que a vulnerabilidade pode ser relativizada sim.
Ocorre que os defensores da vulnerabilidade absoluta, argumentam que a evolução
social não pode ser fator de base para decidir sobre um bem jurídico maior a ser tutelado
pelo Estado, o menor vulnerável, pois o desenvolvimento corporal em nada tem a ver com
o desenvolvimento mental e a sua capacidade de tomar decisões quanto à iniciação da
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vida sexual, vale lembrar que esse critério etário também é adotado em outro ramo do
direito, onde o adolescente dessa faixa etária é considerado incapaz.
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Diante ao exposto, notamos que essa divergência está longe de chegar a um
consenso, para tanto seria necessária uma nova redação na qual deixasse claro os critérios
que possibilitem a relativização e os que não cabem tal interpretação.
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TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – LAVAGEM DE DINHEIRO
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RESUMO: A teoria da cegueira deliberada originada no Reino Unido visa solucionar casos
em que um agente ignora deliberadamente dados criminais relacionados ao seu
comportamento e que leva a um resultado ilegal. Essa teoria tem sido aplicada em vários
sistemas jurídicos, principalmente nos Estados Unidos e na Espanha, mas não há
uniformidade nas teses e nas decisões. Aliás, mesmo sobre o conceito de cegueira
deliberada, não há consenso. No entanto, no que se refere a este trabalho, a cegueira
deliberada é entendida como um conjunto de casos em que o agente deliberadamente
opta por ignorar determinados dados relativos ao crime, e seu comportamento acaba
chegando a um resultado ilegal. No Brasil, a doutrina e a jurisprudência têm aplicado as
teorias da cegueira deliberada, embora com cautela. Portanto, é necessário estudar a
compatibilidade dessa teoria com o direito penal brasileiro, pois é cada vez mais utilizada
em âmbito nacional, principalmente em processos penais como o da Ação Penal 470,
conhecida como “mensalão” e a “Operação Lava-Jato”
PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Cegueira Deliberada. Aplicabilidade no direito penal
brasileiro. Elemento subjetivo do tipo. Dolo.
ABSTRACT: The theory of deliberate blindness originated in the UK aims to solve cases
where an agent deliberately ignores criminal data related to his behaviour and leads to an
illegal result. This theory has been applied in several legal systems, mainly in the United
States and Spain, but there is no uniformity in theses and decisions. In fact, even on the
concept of deliberate blindness, there is no consensus. However, with regard to this work,
deliberate blindness is understood as a set of cases in which the agent deliberately chooses
to ignore certain data relating to the crime, and his behavior ends up reaching an illegal
result. In Brazil, doctrine and jurisprudence have applied theories of deliberate blindness,
albeit with caution. Therefore, it is necessary to study the compatibility of this theory with
Brazilian criminal law, as it is increasingly used at the national level, especially in criminal
proceedings such as Criminal Action 470, known as "mensalão" and "Operation Car Wash"
KEYWORDS: Deliberate Blindness Theory. Applicability in Brazilian criminal law. Subjective
element of the type. Fraud.
INTRODUÇÃO
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Neste trabalho se busca uma compreensão em torno da Teoria da Cegueira
Deliberada no âmbito do direito penal brasileiro, como deve ocorrer sua aplicação e quais
a formas de interpretação da mesma.
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A teoria da cegueira deliberada, possui uma forte vertente no direito
estrangeiro, por mais que aplicada que com mais frequência, é difícil se encontrar uma
uniformidade diante de suas decisões, os doutrinadores divergem acerca dos
entendimentos que perfazem a referida Teoria.
Quando adentramos no direito brasileiro e analisamos sua aplicabilidade
encontramos diversos fatores e dificuldade para a aplicação da mesma, pois é necessário
que o agente concorra em todos os atos delimitadores para aplicação da teoria. Em se
tratando da sua aplicação no direito brasileiro, ela se estende ao dolo eventual, onde esta
será sua tipificadora.
No Brasil temo vários casos notórios em que a teoria é aplicada, como o da
Ação Penal 470, conhecida como “mensalão” e sendo a outra a mais recente a Operação
Lava Jato.
DESENVOLVIMENTO
1 - A Teoria da Cegueira Deliberada
A teoria da cegueira deliberada, de origem inglesa, busca solucionar os casos
em que o agente, ignorando de forma deliberada dados penalmente relevantes à sua
conduta, provoca a realização de um resultado ilícito.
Essa teoria foi criada para as circunstâncias em que um agente finge não
enxergar a ilicitude da procedência de bens, direitos e valores com o intuito de receber
vantagens. Diante da situação, o agente se comporta de forma para evitar a sua
consciência, para não tomar conhecimento da natureza ou extensão do seu ilícito
praticado. Portanto, para a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada, é necessário que o
agente tenha conhecimento da elevada possibilidade de que os bens, direitos ou valores
sejam provenientes de crimes e que tenha agido de modo indiferente a esse conhecimento.
Pode-se afirmar, portanto, que a Teoria da Cegueira Deliberada busca punir o agente que
se coloca, de propósito, em estado de desconhecimento ou ignorância, para não conhecer
as situações fáticas de um fato suspeito. Nascimento sustenta que:
Para a teoria da cegueira deliberada o dolo aceito é o eventual.
Como o agente procura evitar o conhecimento da origem ilícita
dos valores que estão envolvidos na transação comercial, estaria
ele incorrendo no dolo eventual, onde prevê o resultado lesivo de
sua conduta, mas não se importa com este resultado. Não existe a
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possibilidade de se aplicar a teoria da cegueira deliberada nos
delitos ditos culposos, pois a teoria tem como escopo o dolo
eventual, onde o agente finge não enxergar a origem ilícita dos
bens, direitos e valores com a intenção de levar vantagem. Tanto o
é que, para ser supostamente aplicada a referida teoria aos delitos
de lavagem de dinheiro exige-se a prova de que o agente tenha
conhecimento da elevada probabilidade de que os valores eram
objeto de crime e que isso lhe seja indiferente. (Nascimento, 2010)
A Teoria tem sua aplicabilidade presente em países utilizam o sistema civil low,
como Estado Unidos e Espanha que aplicam a teoria de forma constante, por mais que não
haja unanimidade ou consenso em relação ao conceito de cegueira deliberada.
Sua aplicação no Brasil se deu em casos notórios, mas de forma muito tímida
em outros processos e procedimentos, devido a sua aplicabilidade quanto ao direito penal
brasileiro e sua interpretação nos casos concretos. Em relação a doutrina no cenário
brasileiro, a teoria da cegueira deliberada se dá no delito de lavagem de capitais, porém
os autores não se aprofundam acerca dos estudos da ignorância deliberada, realizando
desta forma uma mera uma merda tese desenvolvida nos direitos estrangeiros. Se faz
necessário pontuar ainda que, mesmo levando-se em conta os autores que se dedicam ao
estudo da lavagem de dinheiro, a teoria não é uma regra entre os mesmos e sim mais uma
exceção, apenas três autores dedicam-se ao tema da cegueira delibera: MORO, Sérgio
Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. PRADO Rodrigo Leite.
Dos crimes: aspectos subjetivos. In Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. DI
CARLI, Carla Veríssimo (coord.). Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. Por fim, FILIPPETTO,
Rogério. Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011., destacasse desde que a menção feita por Rogério é breve e não
adentrasse tanto no assunto.
Para sua aplicação e condenação por meio de seus fundamentos a teoria perfaz
uma linha entre a pessoa que tem total ciência do ato ilícito, a teoria coloca os dois no
mesmo nível, ou seja, adota-se a premissa de que quem conhece o fato não tem grau de
culpabilidade menor que quem podendo e devendo conhecer prefere por não o fazer,
conforme diz (BECK, 2011, p.63).
1.1 - Conceito e Origem

De origem inglesa a Teoria é muito utilizada em suas cortes, conhecida pelo
termo em inglês de Willful Blindness, considerada a doutrina das instruções do avestruz,
consciência ou ignorância deliberada. Diante da situação o agente se comporta como um
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avestruz, que enterra sua cabeça na terra para não ter conhecimento dos atos ou fatos
típicos, ou seja, a natureza da extensão do seu ilícito praticado.
Para uma devida aplicação é necessário que o agente tenha conhecimento da
elevada possiblidade de que os bens, direitos e valores são provenientes de crimes e desta
forma a haja indiferente em relação ao fato.
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A teoria então tenta punir o agente que se coloca de proposito em estado de
desconhecimento ou ignorância, para não conhecer das situações fáticas de um fato
suspeito.
Na definição de Barros e Silva, a teoria da cegueira deliberada:
Constitui uma tese jurídica por meio da qual se busca atribuir
responsabilidade penal àquele que, muito embora esteja diante de
uma conduta possivelmente ilícita, se autocoloca em situação de
ignorância, evitando todo e qualquer mecanismos apto a
concederlhe maior grau de certeza quanto a potencial
antijuridicidade. (Barros e Silva, 2015, p. 231)
A doutrina começou a ser aplicada no direito espanhol e norte-americano por
volta dos anos 70, em casos envolvendo tráfico de drogas, quando o agente dizia não ter
conhecimento da origem ilícita dos entorpecentes que carregava. O surgimento da
doutrina da cegueira deliberada, conforme acredita Roberto Bona Júnior (2016), aconteceu
por um motivo específico.
A teoria surgiu para suprir a falha do Estado na produção de provas
acerca do real conhecimento do réu em situações fáticas
duvidosas. Apesar do acusado não ter conhecimento dos fatos,
essa falta de conhecimento devesse a prática de atos afirmativos
de sua parte para evitar a descoberta de uma situação suspeita.
Os conceitos para a cegueira deliberada são diversos e possuem uma vasta
variedade a exemplo no Direito Americano, um dos estudos feitos se caracteriza pela ideia
de que a Teoria tem sua caracterização por três fatores.
Em primeiro lugar está a hipótese de que o suspeito deve ter uma suspeita
justificada a respeito da ocorrência de elemento típicos da sua conduta. Assim fazendo
uma restrição da teoria a aqueles que tem boas razoes objetivas para suspeitar, afastando
os casos em que a suspeita é infundada por conta de doenças como delírios e paranoias.
Em segundo lugar, a informação de que o agente prescinde deve estar
disponível, podendo ele acessá-la por meios "viáveis, rápidos e ordinários".
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Por fim traz-se o requisito emocional, Husak e Callender exigem que o autor
tenha um motivo para se manter alienado quanto ao fato típico, neste caso o desejo
inconsciente de se reservar de uma exoneração de culpa ou responsabilidade caso seja
descoberto. Desta feita, se dá por afastado assim os casos em que o desconhecimento é
fruto de mera estupidez ou falta de curiosidade.
Luban conceitua teoria e a motivação do agente como requisito de por
excelência da ignorância deliberada, e desta forma faz uma diferenciação entre diversas
modalidades. Ainda para Luban, o agente poder ser por vezes um avestruz ou uma raposa,
o autor definiu da seguinte maneira uma das modalidades da sua teoria:
“O avestruz seria um “débil moral” que nega a si mesmo o fato que
enfrenta um dilema de natureza também moral, nos moldes em
que sua atitude tenta demonstrar de alguma forma que ela seja
menos grave, que a atuação com conhecimentos certos sobre os
fatos relevantes da sua conduta. A raposa consiste no agente que
optou por decididamente levar a conduta ilícita adiante e buscou
sua própria ignorância em relação ao fato, somente pela
possiblidade de ser punido pelo fato ilícito praticado.”
Para o autor nestes casos a deliberabilidade do fato seria ainda mais grave do
que o conhecimento certo do ato ilícito, pois adicionasse consciência perfazendo um
elemento de cálculo que o faz ainda mais culpável pelo fato.
O problema para tanto seria na tentativa de afirmação de se você estaria diante
de uma raposa ou avestruz. Pois para todos os efeitos é necessário que seja feito um estudo
sobre o comportamento do agente caso o mesmo seja consciente do que ocorria, contudo
se faz algo impossível, pois nem o próprio sujeito estaria ciente complemente de tal ato,
tendo-se uma conclusão então de que a cegueira deliberada consistiria na estrategeia
moral que teríamos para evitar a necessidade de comprovação da sua decisão.
1.2 - Requisitos para aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada
Baseando-se no que a Suprema Corte Americana considera necessário, dois
fundamentos seriam necessários para a devida aplicabilidade da Teoria da Cegueira
Deliberada: a existência de uma possível ilegalidade e que o agente tenha agido de forma
voluntaria no sentido de cegar-se para seus atos ilícitos cometidos ou por fatos ocorridos
que tenha participado mesmo que minimamente e não tenha procurado a causa.
Para a aplicação da doutrina, resta salientar que, no Brasil a utilização de
requisitos para aplicar a Teoria dentro do ordenamento jurídico brasileiro é de extrema
dificuldade e precisa de que seja preenchido um série de fatores externos para que a
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mesma seja aplicável. Segundo Gehr(2012, p. 11), o mesmo leciona a respeito da seguinte
forma:
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[...] a necessidade de que o sujeito não conte com aqueles
conhecimentos que permitem afirmar que atuou com o grau de
representação exigido pelo dolo do tipo legal em questão no
instante em que realiza a ação ou omissão objetivamente típica.
Desta forma, se estaria abrangendo tanto os casos em que o sujeito
não tem a menor suspeita acerca da concorrência dos elementos
típicos quanto aqueles em que o sujeito tem uma suspeita,
contudo esta é tão leve e imprecisa que não permite que se afirme
que o sujeito atuou com dolo.
Callegari e Webber dizem que o outro requisito para aplicação da Teoria é a
verificação acerca se o ato ilícito ignorado está acessível, podendo então, assim ter feito
ele por meio de documentos, provas ou indícios que provariam a conduta ilícita. Só é
possível que seja alegado que o mesmo optou por deliberadamente ignorar, o sujeito tinha
condições de conhecer dos fatos ilícitos.
Ainda para Callegari e Webber um dos requisitos também é a tentativa de
manter ignorante perante o ato ilícito, para proteger-se de uma possível descoberta da
ilicitude com a consequente condenação devido ao crime cometido. O referido requisito
deve ser observado com cautela pois não pode confundir o mesmo com o ato de
desinteresse. (CALLEGARI; WEBER, 2014, p. 95)
Segundo o princípio da proporcionalidade na aplicação da Teoria da Cegueira
Deliberada, determina que a pena deve ser aplicada ao agente seguindo a
proporcionalidade à sua conduta.
Segundo Marques e Tasoko (2014, p. 25):
O princípio da proporcionalidade determina que a pena não pode
ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato.
Desta forma significa que a pena deve ser medida pela
culpabilidade do autor. Daí dizer-se que a culpabilidade é a medida
da pena.
O agente que comete o crime e é punido pelo mesmo e aquele que comete o
mesmo, mas em condições diferentes e menos gravosas acaba recebendo a mesma
condenação que o primeiro.
Na condenação do agente que pratica o crime é adotada a premissa de que o
grau de culpabilidade de quem tem o conhecimento da ilicitude da origem dos bens é o
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mesmo do agente que poderia e querendo não saber, não sabe da ilegalidade da conduta,
sendo eles punidos com a mesma pena. (FRANCO, 2007, p.70).
A teoria da cegueira deliberada só poderá ser empregada quando for cabível a
responsabilização por meio do dolo eventual. Portanto, cumpre ressaltar que a teoria não
consiste no reconhecimento do dolo eventual e sim que através de uma previsão por meio
do dolo que surge uma oportunidade para punições que se fundamentam na doutrina da
cegueira deliberada. Sendo desta maneira a aplicação da teoria deve ajustar-se cada
ordenamento jurídico, o mesmo deve aceitar sanções por meio do dolo eventual para
somente desta forma, posso cogitar-se acerca da utilização da teoria ao caso.
Alguns autores enquadram a teoria de forma que a mesma possua aspectos
similares com o dolo eventual, como uma forma de imputação subjetiva, uma figura
alternativa, outros autores defendem que a teoria da cegueira se iguala ao dolo eventual.
2 - TEORIA DO DELITO
Neste primeiro momento é importante destacar, o significado de delito e a sua
teoria no direito penal brasileiro.
Prado define o conceito de crime como: “a ação ou a omissão típica, ilícita e
culpável. Isso, vale dizer: uma ação adequada a um tipo de injusto, não justificada e
censurável ao agente".
Fragoso define crime também da seguinte forma (1995, p.144) descreve o
conceito formal de crime como uma conduta contrária ao Direito, a que lhe atribui pena;
Para Pimentel (1990, p.96) o conceito forma caracteriza o crime como sendo
todo ato ou fato que a lei proíbe sobre ameaça de uma pena; conceituando-o como o fato
ao qual a ordem jurídica associa a pena como legítima consequência.
Tem-se crime como um fato típico, antijurídico ou ato ilícito e culpável. Crime
constitui uma ofensa seja ela danosa ou perigosa a um bem jurídico individual ou coletivo,
sendo desta forma o crime constituir um desvalor social. Segundo Luiz Alberto Machado
(1987, p.78) “o conceito material de crime busca a essência do delito, mediante a fixação
de limites legislativos de incriminação de condutas.”
2.1 – Fato Típico e Seus Elementos
O fato típico caracteriza-se como o primeiro substrato do crime, deste modo
sendo o primeiro elemento para o crime. Segundo o conceito material, o fato típico é um
ato humano indesejado guiado pelo preceito da intervenção mínima, o que consiste em
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uma conduta que provem de um resultado e que se encaixa de forma formal e material ao
direito penal. É o ato humano descrito na lei de infração a uma norma penal.
2.1.1 - Conduta
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Conduta é ação ou omissão seja ela dolosa ou culposa de causa do agente
buscando uma finalidade. Existem três tipos de teorias, a Naturalista ou Casual, que surgiu
no século XIX, acredita-se que a conduta é apenas um resultado seja ela qual for, não
dependente da conduta seja ela dolo ou culpa do agente.
Para Capez (2012, p.12), num caso concreto caso um sujeito se jogue na frente
de um caminho com o intuito de se matar, o raciocínio naturalista e positivista declararia
que o sujeito morreu devido o caminhão ter atropelado ele, desta forma ocasionando sua
morte, porém como caminhão era conduzido pelo caminhoneiro, logo perfaz o
pensamento de que ele quem deu causa ao ato típico.
O dolo e a culpa pouco importam e tais elementos fazem parte da culpabilidade
e não da conduta do agente.
Na teoria finalista, por Welzel o que importa é a conduta e não o resultado, e
esta é a utilizada pelo direito brasileiro. Entende-se por meio desta que o dolo e a culpa
integram o ato típico e fazem parte da tipicidade e não da culpabilidade.
Para os finalistas, para se considerar um fato como ação, não basta a
causação do resultado e a consequente modificação do mundo
exterior. É
necessário fazer uma análise da vontade do agente, ou seja, se o fato
foi finalisticamente querido e dirigido pelo agente; logo, a ação deve
ser voluntária, consciente e dirigida a um fim. Desta feita, esta teoria
insere no tipo elementos subjetivos, deixando de ser o tipo
meramente descritivo objetivo como o era para os causalistas
(MOURA, 2013)
Deste modo o tipo penal deixa de ser objetivo e passa a ter um aspecto
subjetivo.
Segundo a Teoria Social, que mantem o dolo e culpa vinculados ao ato do
agente, desta forma considerando o resultado. Nesta teoria o que leva em conta é que o
resultado seja socialmente relevante para a comunidade, caso não, não é considerado
crime. (MENDONÇA, 2016).
Tratando-se de casos omissivos, a omissão é trata como não fazer o que deveria ser feito.
Para fins de classificação, os crimes omissivos são aqueles quando a própria lei os descreve.
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A omissão é descrita como um dever de agir como no ato de prestar socorro a alguém,
você deixou de agir no ato, a lei penal não o proíbe disso, mas ela descreve o ato da
omissão, impendentemente do resultado, segundo Cordeiro, 2013.
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Para Junqueira Vanzolini (2014, p. 205) crimes omissivos impróprios são aqueles
em que o sujeito responde pelo resultado previsto em um tipo comissivo pelo fato de ter
se omitido em evitá-lo, tendo o dever de fazê-lo.
O mesmo era tipificado no artigo 13, § 2º, do Código Penal:
Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente
é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou
omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
[...]
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e
podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o
resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do
resultado
(BRASIL, 2017a).
A conduta pode ser pode ser dolosa ou culposa, existe o dolo quando o agente
faz um ato que seja de sua vontade, na busca de um resultado ou assumindo o risco de
produzir o ato ilícito. Para tanto os elementos da conduta dolosa são a vontade de praticar
o ato com consciência do elementos do tipo, deste modo livre e consciente a vontade a
produção de um resultado.
Sobre o conceito de dolo Prado (2014, p.298) leciona que:
Compreende o dolo, como face subjetiva do tipo, os elementos
cognitivo ou intelectual – consciência atual da realização dos
elementos objetivos do tipo (conhecimento da ação típica,
representação fática) – e volitivo, intencional ou emocional – vontade
de realização dos elementos objetivos do tipo (vontade intencional,
vontade reitora da conduta, finalidade típica). Isso significa o
agasalho de uma concepção dualista: dolo exige conhecimento
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(saber) e vontade (querer). O dolo abrange o fim visado pelo agente,
os meios empregados e as consequências secundarias vinculadas à
relação meio-fim dolo de consequências necessárias. Nessa última
hipótese, considerada como dolo direto, o resultado é tido como
querido porque o autor sabe que vai se produzir. Além disso tem-se
ainda que a vontade de realização do tipo objetivo pressupõe a
possibilidade de influir no curso causal.
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Subdivide-se a conduta em dolo direto e dolo indireto, o dolo direto é quando
o agente de forma consciente e intencionada age para a produção do ato, desta forma o
dolo indireto nada mais é o ato do agente não direcionar sua conduta especificadamente
a produção de um resultado, porém o mesmo não tenta evitar que tal resultado ocorra,
podemos ter duas formas de dolo indireto seja ele alternativo ou eventual, se tratando do
dolo alternativo é quando o agente se beneficia se dá por satisfeito seja ele qual for o
resultado.
A respeito do dolo eventual GRECO (2014, p.198), se posiciona da seguinte
forma:
Como exemplo de dolo indireto alternativo, tomando por base o
resultado, podemos citar aquele em que o agente efetua disparos
contra a vítima, querendo feri-la ou matá-la. Percebe-se, por
intermédio desse exemplo, que o conceito de dolo alternativo é um
misto de dolo direto com dolo eventual. Sim, porque quando o
agente quer ferir ou matar a vítima seu dolo é dirigido diretamente a
uma pessoa determinada; mas, no que diz respeito ao resultado,
encontramos também uma “pitada” de dolo eventual, haja vista que
o agente, quando direciona sua conduta afim de causar lesões ou a
morte de outra pessoa, não se importa com a ocorrência de um ou
outro resultado, e se o resultado mais grave vier a acontecer este serlhe-á imputado a título de dolo eventual.
Em se tratando de dolo eventual, o agente não busca o resultado, mas assume
o risco de produzir, a exemplo de você comprar um celular sabidamente caro por menos
da metade de seu valor, você tem a ciência de que este celular pode ser proveniente de
furto, mas mesmo assim assume o risco de cometer o crime de receptação, mesmo não
querendo que seja. Dolo e culpa estão tipificados no artigo 18 do Código Penal.
Art. 18 - Diz-se o crime:
I - Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo;
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II - Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.
[...] (BRASIL, 2017a).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Greco (2014, p. 198) leciona ainda a respeito de dolo da seguinte forma:
No entanto, embora, aparentemente, não se tenha problema em
conceituar o dolo eventual, sua utilização prática nos conduz a uma
série de dificuldades. Isto porque, ao contrário do dolo direto, não
podemos
identificar a vontade do agente como um de seus elementos
integrantes, havendo, tão somente, a consciência, o que levou Bustos
Ramírez e Hormazábal Malarée a concluir que, na verdade, o dolo
eventual não passa de uma espécie de culpa com representação,
punida mais severamente.
Caracteriza-se a conduta culposa por inobservância de um dever de cuidado
que gera o resultado danoso, o agente produz causa ao resultado por imprudência,
negligencia e imperícia.
Greco diz que é necessário que para a caracterização da culpa é necessária a
união de elementos, seriam eles:
a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b)
inobservância de um dever de cuidado (negligência, imprudência ou
imperícia;
c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;
d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de
observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;
e) previsibilidade (prever que possa acontecer algo errado, por isso
deve ter cuidado);
f) tipicidade (só pode-se falar em crime culposo se houver previsão
legal expressa para essa modalidade de infração)\
3 - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
3.1 – Conceito e Origem
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De origem estadunidense o termo lavagem de dinheiro conhecido como
“money laudering”, se deu na época em que gangues e máfias aproveitavam-se de
lavanderias para despistar o dinheiro oriundo de atividades ilícitas.
A lavagem de dinheiro pode ser explicada a grosso modo no ato de transformar
dinheiro sujo (que provem de ato criminoso ou ilícito) em dinheiro limpo.
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O termo “lavagem” não constitui o ato de lavar o dinheiro utilizandose água e produtos químicos. A metáfora simboliza, na verdade, a
necessidade de o dinheiro sujo, cuja origem corresponde ao produto
de determinada infração penal, ser lavado por várias formas na
ordem econômico-financeira com o objetivo de conferir a ele uma
aparência licita sem deixar rastro de sua origem espúria. (Lima, 2017)
Para Carla Verissimo, o crime de lavagem de dinheiro alcançou proporções
nunca antes vistas no plano nacional:
A lavagem de dinheiro é um crime relativamente novo na história das
legislações, embora, como prática, seja quase tão antigo quanto a
história do homem na terra. Os primeiros países a criminalizarem a
lavagem de dinheiro foram a Itália e os Estados Unidos. Nesse curto
espaço de tempo, alcançou uma configuração de medidas
legislativas, de prevenção, de fiscalização e de repressão nunca antes
vista no plano nacional e internacional. (Carla, 2008)
Nos EUA a pratica do crime de lavagem de capitais criou proporções um pouco
maiores na época do surgimento de organizações criminosas, que anteriormente
concentrava-se na venda ilegal de bebida alcoólicas, passaram a expandir suas áreas e
explorar o tráfico de drogas e jogos caça-níqueis. Neste desenvolvimento os criminosos
começaram a procurar meios para ocultar o que ganhavam, tentando de toda forma
colocar o dinheiro ilegal fora dos radares das autoridades. Na Itália o crime já tinha indícios
de sua pratica e teve o nome de reciclagem de dinheiro.
Em 1988 o crime foi reconhecido pelas organizações internacionais, ONU na
convenção e Viena.
A aplicação do crime de lavagem de capitais no direito brasileiro só veio ocorrer
após a convenção de Viena, quando a confederação se comprometeu a aplicar a lei em seu
ordenamento jurídico, sendo oriunda desta a Lei 9.613/1998.
Alterada a lei após 14 anos de sua entrada no ordenamento jurídico a atual lei
que prevê tal delito é a 12.683/2012.
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O ato criminoso de lavar dinheiro é a tentativa de mascarar bens, direitos e
valores, que foram obtidos de forma ilícita, na tentação de torná-lo licito. Para Sérgio Moro
“A pratica da lavagem de dinheiro consiste na conduta de ocultar o dissimular produto de
crime” (2010, p.15)
O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como posterior, sua
existência so ocorre na tentativa de ocultar um ato ilícito anterior, portanto é necessário
que haja uma diferenciação entre do crime e da contravenção que tenha gerado os
proveitos, os quais são origem à lavagem.
3.2 – Previsão Normativa
Diante da convenção de Viena o Brasil decidiu participar do tratado
internacional, no qual se comprometia a combater a o crime de lavagem de capitais na
forma de tipificação em seu ordenamento jurídico.
Em 18 de dezembro de 1996 foi quando se originou a Lei 9.613/1998, o
legislador se manifestou no sentido in verbis:
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei
que criminaliza a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens, direitos
ou valores
que sejam oriundos de determinados crimes de especial gravidade.
Trata-se de mais uma contribuição legislativa que se oferece ao País,
visando ao
combate sistemático de algumas modalidades mais frequentes da
criminalidade organizada em nível transnacional. (BRASIL, 1998).
A nesse sentido surgiu em uma visão de economia saudável e na tentativa de
incapacitar a pratica da lavagem de capitais, Delmanto defende da seguinte forma:
(...) a presente lei, de forma correlata, objetiva também o
desbaratamento de estruturas criminosas formadas, até mesmo com
certo profissionalismo, justamente para esconder o produto de
crimes, cometidos em nosso país ou no exterior, com o escopo de
impedir ou dificultar que riquezas de origem espúria sejam
confiscadas pelo Poder Judiciário e, assim, que os criminosos delas
façam proveito. (DELMANTO, 2014, p. 690).
Após a criação da Lei o Brasil se viu na necessidade de criação de um ente
regulador para tais atividades e nesse processo surgiu o Controle de Atividades Financeiras
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- COAF junto ao Ministério da Fazenda, no intuito de disciplinar e investigar supostas
atividades ilícitas. O art. 1 do estatuto do COAF diz o seguinte:
Art. 1º O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF,
órgão de deliberação coletiva com jurisdição em todo território
nacional, criado pela Lei
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nº 9.613, de 3 de março de 1998, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, com sede no Distrito Federal tem por
finalidade disciplinar, aplicar
penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências
suspeitas de atividades ilícitas previstas em sua Lei de criação, sem
prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. (BRASIL,
1998).
O Conselho utiliza um meio de forca legal para a coleta de dados no combate a
lavagem de capitais. Foi atribuído então a diferenciação entre pessoas jurídicas e físicas
ajudando desta forma a diferenciação de renda e uma exposição em relação a registros de
identificação e todas as operações e na descoberta de procedimentos suspeitos.
Entretanto a Lei 9.613/98 classificava o delito de lavagem de dinheiro apenas
como acessório. E fazia uma afirmação entre a existência de autonomia na infração penal
antecedente e a lavagem de dinheiro, porém não havia nenhum grau de esclarecimento a
respeito da autonomia e até onde ela iria e não havia também a definição de caso a
exclusão da punibilidade do primeiro crime se o crime de lavagem de capitais continuaria.
Tendo ficado claro e evidente as lacunas na lei anterior foram necessárias serem
feitos devidos reparos e este surgiu com a nova Lei 12.683/12 para uma maior eficiência
na tipificação do crime de lavagem de capitais.
A nova lei não prevê mais a lavagem de dinheiro como um crime acessório, com
as modificações realizada na nova Lei a dissimulação de bens pode ser proveniente tanto
de um crime anteriormente cometido, com uma contravenção penal.
A referida mudança foi considerada uma grande evolução, tendo entrado em
sua tipificação casos de bicheiros, já que a mesma é considerada uma contravenção penal
de acordo com o Decreto-Lei n.º 3.688/1941, artigo 51. Desta forma excluído o rol taxativo
dos crimes antecedentes da antiga Lei 9.613/88, qualquer infração penal pode ser
considerada antecedente da lavagem de capitais.
Para Sergio Moro a eliminação do rol foi um facilitador para a criminalização de
profissionais na pratica, mas também um risco para a banalização da pratica do crime.
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“Por outro lado, a eliminação do rol gera certo risco de vulgarização
do crime lavagem, o que pode ter duas consequências negativas. A
primeira, um apenamento por crime de lavagem superior à sanção
prevista para o crime antecedente, o que é, de certa forma,
incoerente. A segunda, impedir que os recursos disponíveis à
prevenção e à persecução penal sejam focados na criminalidade mais
grave. (...)” (MORO, 2010, p. 36).”
Todavia mesmo com a alteração da Lei ainda existe a necessidade da existência
do dolo no agente que pratica o ato ilícito, visto a expressão que se refere ao agente ter o
“conhecimento” do seu ato no artigo 1º, §2º, II, da lei
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.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem: (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. (BRASIL, 2012).
O dolo pode ser atestado no caso concreto, por meio de elementos objetivos,
levando em conta o grau de dificuldade de se verificar a real intenção do criminoso.
Verifica-se desta forma a o empenho do legislador em coibir as práticas do ato
ilícito de lavagem de capitais e desta forma aumentar o seu potencial punitivo por meio
da lei.
3.3- Aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada nos crimes de Lavagem de Dinheiro
A teoria da cegueira deliberada tornou-se conhecida no direito brasileiro por
meio da repercussão nacional no julgamento criminal ACR nº 5520/CE pelo Tribunal
Regional Federal da 5ª Região em que o relator foi o senhor desembargador Rogerio
Fialho, que julgou o recurso do gerente da concessionária onde foi feito a venda de 11
veículos automotivos aos agentes que foram responsáveis pelo roubo do banco central,
sendo o pagamento efetuado pelos criminosos todo em dinheiro em espécie. Ainda que o
empresário tenha sido condenado em primeiro instancia a sentencia foi reformulada pelo
Tribunal Regional Federal da 5 Região, destaca-se um partes da sentença.
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“A transposição da doutrina americana da cegueira deliberada (willful
blindness), nos moldes da sentença recorrida, beira, efetivamente, à
responsabilidade penal objetiva; não há elementos concretos na
sentença recorrida que demonstrem que esses acusados tinham
ciência de que os valores por ele recebidos eram de origem ilícita,
vinculada ou não a um dos delitos descritos na Lei n° 9.613/98. O
inciso II do § 2° do art. 1° dessa lei exige a ciência expressa, e não
apenas o dolo eventual. Ausência de indicação ou sequer referência
a qualquer atividade enquadrável no inciso II do § 2°. Não há
elementos suficientes, em face do tipo de negociação usualmente
realizada com veículos usados, a indicar que houvesse dolo eventual
quanto à conduta do art. 1°, § 1º, inciso II, da mesma lei; na verdade,
talvez, pudesse ser atribuída aos empresários a falta de maior
diligência na negociação (culpa grave), mas não dolo, pois
usualmente os negócios nessa área são realizados de modo informal
e com base em confiança construída nos contatos entre as
partes.”(TRF, 2008)
Destaca-se o fato de que o delito foi cometido na madrugada de um dia para o
outro e a venda ocorreu na manha seguinte ao dia do roubo, entretendo o roubo só foi
descoberto na segunda-feira, no inicio de seu expediente bancário.
Existem também outras sentenças, essas da 13ª Vara Federal de Curitiba,
sentenciadas pelo Juiz Federal Sérgio Moro, que condenou dois acusados por nove crime
de lavagem de dinheiro, se baseando no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, crimes como
recebimento de objeto do crime de corrupção, por meio de ocultação.
Entretanto, em sua matéria de defesa João Cerqueira de Santana Filho,
apresentou um parecer jurídico apontando fatos que a matéria não estaria pacificada no
Direito Espanhol, porém a veracidade é que a doutrina da cegueira deliberada e a sua
aplicação junto ao dolo eventual, já se encontram jurisprudências em nosso ordenamento.
No Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, as turmas criminais que compõem o
tribunal utilizaram o conceito para a tipificação em crimes de contrabando, trafico de
drogas e sendo extensível com as necessárias adaptações, ao crime de lavagem de
dinheiro.
Transcrevam-se dois julgados, entre vários:
[...] (ACR 500460631.2010.404.7002 – Rel. Des. Federal João Gebran
Neto 8ª Turma do TRF4 – um. – j. 16/07/2014) [...] (ACR 500015226.2015.404.7004 Rel. Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani – 7ª
Turma do TRF4 – um. – j. 06/09/2016) [...] O recebimento, como praxe
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de recursos não-contabilizados como remuneração de serviços
eleitorais, é indicativo de agir indiferente dos acusados quanto ao
risco de estarem recebendo valores oriundos de corrupção, próprio
do dolo eventual no crime de lavagem.
Na sentença de condenação o juiz ainda cita que os réus, no ato de não
tentarem obter o mínimo conhecimento possível sobre a origem do dinheiro caracterizam
a ignorância deliberada.
“As explicações apresentadas pelos acusados Mônica Regina Cunha
Moura e de João Cerqueira de Santana Filho e de suas Defesas, de
que seriam alguma espécie de vítima da "cultura do caixa dois", não
são convincentes, pois olvidam sua própria responsabilidade por
fatos reiterados e que práticas ilícitas não constituem produto de
"geração espontânea". 414. Como os próprios acusados Mônica
Regina Cunha Moura e de João Cerqueira de Santana Filho
declararam em seus interrogatórios, apesar do recebimento de
pagamentos não registrados e da utilização de mecanismos
sofisticados de lavagem de dinheiro, não houve, da parte deles,
nenhum esforço ou mera tentativa, de esclarecer a origem do
dinheiro envolvido ou a causa do pagamento. 416. A postura de não
querer saber e a de não querer perguntar caracterizam ignorância
deliberada e revelam a representação da elevada probabilidade de
que os valores tinham origem criminosa e a vontade realizar a
conduta de ocultação e dissimulação a despeito disso. 417.
Encontram-se, portanto, presentes os elementos necessários ao
reconhecimento do agir com dolo, ainda que eventual, na conduta
de Mônica Regina Cunha Moura e de João Cerqueira de Santana
Filho.”
Diante disso, conclui-se que a teoria da cegueira deliberada encontra espaço
possível na jurisprudência brasileira. Com relação à doutrina brasileira, tem-se que ainda é
dividida a respeito da admissão ou não do dolo eventual (que se assemelha à teoria da
cegueira deliberada) no crime de lavagem de dinheiro, alegando os que admitem o dolo
eventual a falta de restrição legal. Portanto, percebe-se uma possível inclusão ao conceito
de dolo em casos em que o agente não conheça os elementos típicos por expressa
deliberação.
No mais o que se propõe, é que a forma de tratamento mais adequada a esta
situações seria a identificação do dolo eventual na conduta tipificadora do réu, ao erro de
proibição inescusável, tendo o mínimo de empenho para se informar ou tendo mais
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cuidado na sua conduta, fazendo jus desta forma à redução dos anos penalmente aplicável
nos moldes do artigo 21 do Código Penal.
Desta maneira os casos nos quais se ocorre a aplicação da Teoria da Cegueira
Deliberada, uma vez que demonstrada não somente o elemento objetivo, como também
o subjetivo, são os casos que se pode usar como referência para aplicação da referida
teoria, porem que devem ser estudados com uma maior profundidade.
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Uma vez que respeitado todos os requisitos necessários para a aplicação da
teoria, a comprovação de que o infrator tentou se livrar da culpa e responsabilidade do
conhecimento do ato ilícito praticado, a teoria poderá ser aplicada sem ferir os princípios
garantidos em nossa constituição federal.
Desta feita, conclui-se que é possível encontrar espaço para a teoria no
ordenamento jurídico brasileiro, ainda que dividida em relação a admissão do dolo
eventual ou não, sendo possível perceber uma inclusão ao conceito de dolo nos casos em
que o agente não conheça os elementos típicos.
CONCLUSÃO
A Teoria da Cegueira Deliberada, tem sido aplicada em diversos ordenamentos
jurídicos como demonstrado no objeto de pesquisa, destes podemos observar uma
aplicação doutrinaria e com maior frequência por parte do direito norte americano e
britânico, sendo o direito britânico o berço do surgimento da Teoria.
Entretanto se tratando do assunto problema deste artigo, a teoria apresenta
muitos fatores para sua real aplicação no direito brasileiro, isto por não possuir uma linha
de pensamento uniforme entre os doutrinadores e seus aplicadores.
Para que a Teoria consiga ser aplicada em nosso ordenamento é necessário que
seja feito um estudo caso a caso, e dentre estes estudos de casos encontramos um dos
maiores fatores para sua tipificação em nosso ordenamento, o dolo eventual.
Nas situações em que vislumbramos apresentando tópicos diante da aplicação
da teoria, podemos verificar que é necessário um ajuste sob a ótica dos magistrados
perante sua utilização.
Mas que diante dos julgados recentes e os seus casos mais notórios e relevantes
para o judiciário, a modo de tentar demonstrar como sua aplicação nestes julgamentos
ocorreram e que de fato é possível verificar a compatibilidade da Teoria com nosso
ordenamento jurídico brasileiro, contudo necessitando de uma analise minuciosa acerca
da presunção do agente ao assumir o risco.
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RESUMO: O trabalho temporário é a modalidade de contrato que surgiu a partir de 1974
pela lei nº. 6019 com o intuito de basilar os pilares desse formato de trabalho e as dispõe
sobre do mesmo nas empresas urbanas e dá outras providências que dispõe sobre as
relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. O presente trabalho
tem por objetivo analisar as principais mudanças dentro da Reforma Trabalhista de 2017,
bem como os impactos na vida dos trabalhadores temporários regidos com o advento da
Lei n° 13.429/17, nas transformações e frentes causadas pela reforma bem como
demonstrar as consequências e os impactos da Reforma Trabalhista na vida do Trabalhador
Temporário, a luz da legislação vigente além de analisar as possibilidades legais que
asseguram a classe trabalhadora demonstrando qual é o papel do Estado no que tange a
Reforma trabalhista para com os trabalhadores no atual cenário da Consolidação das Leis
do Trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Temporário. Modelo de Contrato. Legislação. Trabalhadores.
ABSTRACT: Temporary work is the type of contract that emerged from 1974 onwards by
law no. 6019 in order to base the pillars of this work format and provides for it in urban
companies and provides other measures that provide for labor relations in the company
providing services to third parties. This paper aims to analyze the main changes within the
2017 Labor Reform, as well as the impacts on the lives of temporary workers governed by
the advent of Law No. 13,429/17, in the transformations and fronts caused by the reform,
as well as to demonstrate the consequences and the impacts of the Labor Reform in the
life of the Temporary Worker, in light of the current legislation, in addition to analyzing the
legal possibilities that ensure the working class, demonstrating the role of the State in
relation to the Labor Reform for workers in the current scenario of Consolidation of the
Labor Laws.
KEYWORDS: Temporary job. Contract model. Legislation. Workers
INTRODUÇÃO
O dinamismo do trabalho temporário elencando às Principais mudanças desta
reforma trabalhista de 2017, traz consigo a regulamentação referenciados pela Lei
13.429/17, demonstrando e ressaltando que a reforma impactará no processo produtivo,
nas obrigação das empresas tomadoras de serviços temporários, quanto à extensão aos
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trabalhadores temporários destinado aos seus empregos existentes nas dependências das
empresa ou no local por ela designado, sendo um dos principais pontos da maneira como
a valorização da negociação coletiva e a representatividade dos trabalhadores nas
empresas.
Muito se sabe que a implementação no rol dos serviços Temporários vem causando
uma grande barreira burocrática, com mudanças de aspectos questionáveis aos
trabalhadores temporários, frente a isso, faz-se necessário esta pesquisa sobre os principais
aspectos das mudanças na reforma trabalhista de 2017 e quais os impactos que esta classe
sofre diante das condições e relações de trabalho.
O Projeto se justifica com base nas transformações e frentes causadas pela reforma
trabalhista aos trabalhadores temporários. A Lei aprovada na gestão do ex-presidente
Michel Temer em 2017, através da Lei n° 13.429/17, que regulamenta esse perfil de
empregado com o intuito de regularizar antigas práticas que eram exercidas de forma
ilegal pelas empresas e regularizar o trabalho intermitente de maneira que os funcionários
não fossem prejudicados com a entrada da mesma.
A reforma trouxe fortes alterações na realidade dos trabalhadores do Brasil, e a
velocidade dessas mudanças gerou-se alguns impactos de fundamental relevância sobre
o dia a dia do trabalhador onde várias dessas mudanças desencadearam angústias à classe
com bastante relevância social, uma vez que, ao explorar este tema, vai se ter uma visão
mais ampla e dinâmica destas mudanças criadas especificamente com foco a possíveis
consequências a vida desta classe trabalhadora.
Portanto, frente a essas transformações quem vem ocorrendo há 4 anos, existem
várias lacunas ainda sendo respondidas nos campos jurídico, político, filosófico e
ideológico, abrindo uma discussão na eficácia da reforma trabalhista sobre o interesse da
classe trabalhadora que ponto a sociedade brasileira foram afetados de forma positiva ou
negativa trazidos com a nova legislação que veio com o intuito de modificar a estruturação
econômica do país, porém essa mudança realizada de forma rápida e com pouca
consolidação pode ser prejudicial para o desenvolvimento da classe trabalhadora.
1 AS CONSEQUÊNCIAS E OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA VIDA DO
TRABALHADOR TEMPORÁRIO, A LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
O trabalho temporário é modalidade de contrato que surgiu a partir de 1976, com
a lei n. 6019 onde preceitua de forma clara os conceitos basilares ao referido trabalho
definido como trabalho temporário.
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O artigo 2º da lei 6019/76 traz que o trabalho temporário é prestado por pessoa
física contratada por empresa de trabalho temporário, que por sua vez a coloca a
disposição de empresa tomadora de serviços:
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Art. 2o Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física
contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à
disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à
necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à
demanda complementar de serviços.
Sobre a prestação de serviços a terceiros ao qual se restringe o trabalho temporário,
o artigo 4-A da mesma lei ensina que será considerada prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, ainda
que atividade principal:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas
atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviços que possua capacidade
econômica compatível com a sua execução.
A regulamentação da lei n. 6019/76 foi realizada por meio do decreto 73841/74
inicialmente, que após alguns anos foi revogado pelo decreto 10.060/2019, fruto do
movimento que culminou na Reforma Trabalhista.
O novo decreto, por meio de seu artigo 2º, traz que o trabalho temporário é assim
considerado como aquele em que há prestação de trabalho por pessoa física contratada
por empresa de trabalho temporário que, por sua vez, a coloca a disposição de cliente ou
empresa tomadora de serviços:
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se trabalho
temporário aquele prestado por pessoa física contratada por uma
empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma
empresa tomadora de serviços ou cliente, para atender à necessidade
de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda
complementar de serviços.
O decreto 10.060/2019 salienta que determinadas condutas são proibidas por parte
da empresa de trabalho temporário. São elas a contratação de estrangeiro portador de
visto provisório; ter ou utilizar em seus serviços trabalhador temporário. Além disso, a
empresa não pode cobrar do trabalhador nenhum valor – a importância a qual se refere o
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dispositivo legal abaixo transcrito – ainda que tal cobrança seja referente a uma suposta
mediação de mão de obra:
Art. 12. É vedado à empresa de trabalho temporário:
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I - contratar estrangeiro portador de visto provisório de permanência
no País; e
II - ter ou utilizar, em seus serviços, trabalhador temporário, exceto
quando:
a) o trabalhador seja contratado com outra empresa de trabalho
temporário; e
b) seja comprovada a necessidade de substituição transitória de
pessoal permanente ou demanda complementar de serviços.
Art. 13. É vedado à empresa de trabalho temporário cobrar do
trabalhador qualquer importância, mesmo a título de mediação de
mão de obra, a qual poderá apenas efetuar os descontos previstos
em lei.
Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo importa o
cancelamento do registro para funcionamento da empresa de
trabalho temporário, sem prejuízo das sanções administrativas e
penais cabíveis.
O novo decreto atualizou a lista de direitos dos trabalhadores temporários, que
serão os direitos a remuneração, pagamento de férias proporcionais em caso de dispensa
sem justa causa, pedido de demissão ou término normal do contrato individual de trabalho
temporário; serviços da Previdência Social; seguro de acidente de trabalho; anotação da
condição de trabalhador temporário em carteira de trabalho:
Art. 20. Ao trabalhador temporário são assegurados os seguintes
direitos:
I - remuneração equivalente àquela percebida pelos empregados da
mesma categoria da empresa tomadora de serviços ou cliente,
calculada à base horária, garantido, em qualquer hipótese, o saláriomínimo regional;
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II - pagamento de férias proporcionais, calculado na base de um doze
avos do último salário percebido, por mês trabalhado, nas seguintes
hipóteses:
a) dispensa sem justa causa,
b) pedido de demissão; ou
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c) término normal do contrato individual de trabalho temporário;
III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma prevista em
lei;
IV - benefícios e serviços da Previdência Social;
V - seguro de acidente do trabalho; e
VI - anotação da sua condição de trabalhador temporário em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social, em anotações gerais,
conforme regulamentado em ato do Ministro de Estado da
Economia.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II do caput, será
considerada como mês completo a fração igual ou superior a quinze
dias úteis.
É importante citar que o decreto 10060/2019 deixa claro que o trabalhador
temporário não terá direito ao benefício constante no artigo 479, que “Nos contratos que
tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será
obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria
direito até o termo do contrato”.
Antes mesmo de sua mudança ocasionada pelo novo decreto, autores já explicavam
a maneira de funcionamento do contrato de trabalho por prazo determinado. Segundo
Pinto (2015), a primeira referência ao contrato de trabalho a prazo determinado (que é
gênero da contratação por trabalho temporário) está disciplinada por meio do artigo 443,
parágrafo 1, CLT:
O contrato de trabalho por prazo determinado está conjecturado no
artigo 443, parágrafo 1º, da CLT que prediz: “Considera-se como de
prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de
termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda
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da realização de certo acontecimento suscetível de previsão
aproximada”.
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Pinto (2015) elucida que a Consolidação das Leis do Trabalho, parágrafo 2º,
disciplina as contratações possíveis por prazo determinado. São válidos apenas aqueles
que tratem de serviço que justifique a predeterminação do prazo, de atividades
empresariais de caráter transitório e contrato de experiência:
O parágrafo segundo do referido artigo disciplina as situações que
possibilitam a contratações por prazo determinado, sendo válidos
apenas aqueles que tratarem de serviço cuja natureza ou
transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades
empresariais de caráter transitório e de contrato de experiência.
Há, ainda, outros tipos de contrato de trabalho disciplinados por lei
própria, tratando de situações específicas, anômalas, não acolhidas
na Consolidação Trabalhista como, por exemplo, o contrato de
trabalho temporário.
Pinto (2015) traz que, a princípio, o contrato de trabalho temporário se adequa a
conjuntura da necessidade de modulação dos contratos a prazo indeterminado, uma vez
que certos serviços demandam a existência deste tipo de contrato. A autora traz, ainda,
que esta forma contratual é amplamente aplicada e gera empregos:
O que se pode afirmar é que o contrato de trabalho temporário,
disciplinado pela lei 6019/74 e regulamentado pelo decreto
73841/74, se adéqua à conjuntura da necessidade de modulação de
contratos por prazo indeterminado, para atender à demanda de
certos serviços, sendo, atualmente, uma forma contratual
amplamente aplicada e útil para a geração de empregos.
Ocorre que, com as mudanças à legislação trabalhista decorrentes da Reforma
Trabalhista aprovada em 2017 e com a aprovação de outros marcos legais apresentados
como “modernizações” da lei trabalhista, torna-se importante destacar que nem todas as
alterações implicadas pelas referidas alterações legais foram benéficas aos trabalhadores.
Cabe lembrarmos do princípio da norma mais favorável, que entendemos ser
aplicável em situações que em que a Reforma Trabalhista possa trazer malefícios ao
empregado. Segundo Weinschenker (2013), a norma mais favorável seria aquela aplicável
no caso de conflitos entre duas ou mais normas vigentes e aplicáveis a mesma situação
jurídica. Neste caso, o preferível é que se aplique aquela mais vantajosa ao trabalhador:
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Enuncia a idéia diversa daquela apresentada por Kant, quanto à
hierarquia das normas (com a Constituição Federal no vértice). No
direito do trabalho, o “vértice” da pirâmide é ocupado pela norma
mais favorável ao trabalhador.
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Este princípio informa que havendo conflito entre duas ou mais
normas vigentes e aplicáveis à mesma situação jurídica, deve-se
preferir aquela mais vantajosa ao trabalhador.
O requisito principal de aplicação do princípio é a pluralidade de
normas jurídicas vigentes e aplicáveis, em tese a determinado caso
concreto.
2 O PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS
Para Motta e Rezende (2021, p. 219), o princípio da norma mais favorável é um
princípio fundamental da prática trabalhista, tendo sido previsto pela Constituição Federal
a partir da interpretação do artigo 7º, que trata a respeito dos direitos dos trabalhadores.
Assim, é necessário que o intérprete legal sempre leve em consideração a melhora da
condição social do trabalhador em sua prática. É que os autores entendem que o contrato
de trabalho é, por sua natureza, uma relação assimétrica entre o trabalhador e o
empregador:
Entre os princípios fundamentais da prática trabalhista, está o
chamado princípio da norma mais favorável ao trabalhador,
responsável por impor ao intérprete do Direito o dever de sempre,
nos casos de conflito entre normas, dar aplicação àquela que garanta
maiores direitos ao empregado.
Referido axioma tem assento constitucional, já que foi previsto pela
Carta Magna em seu artigo 7º, caput, responsável por balizar os
direitos dos trabalhadores, ao dispor que “são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social”6. Tamanha é a importância desse axioma que
o constituinte originário entendeu por bem dispor sobre ele
expressamente no Texto Constitucional, determinando que o
legislador infraconstitucional deve sempre levá-lo em consideração
quando diante de um conflito entre normas.
Essa relevância dada ao princípio da norma mais favorável ao
trabalhador decorre justamente do fato de que o Direito do Trabalho
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trata de uma relação contratual eminentemente assimétrica em que
um dos lados, o empregador, detém uma margem de poder
considerável em relação ao outro lado da balança, o empregado
Granato (2021, p.1), por sua vez, define a norma mais favorável como uma espécie
de “metanorma”, uma vez que o autor define que se trata de um critério de aplicação de
normas, sendo este princípio apenas orientador ao intérprete na aplicação de normas
pertinentes, eliminando a existência de conflitos entre estas normas:
Observe-se, primeiro, que o princípio da norma mais favorável não
parece ser, exatamente, um princípio. Ele funciona, sim, como um
critério de aplicação das normas, determinando que, num conflito
concreto, o intérprete opte sempre pela "mais favorável" em
detrimento da "menos favorável" (qualquer que seja a
compreensão/o sentido atribuído a essas duas normas, pelo que dito
princípio configura critério de aplicação, não de interpretação, de
normas).
Sendo assim, o princípio da norma mais favorável não é diretamente
aplicado ao caso concreto; o que se aplica ao caso é a norma "mais
favorável" em detrimento da "menos favorável". Tal princípio, como
dito, apenas orienta o intérprete na aplicação das normas
pertinentes, não conflitando, assim, com nenhuma delas.
Some-se a isso o fato de que a formulação desse princípio não parece
coincidir com as características normalmente atribuídas aos
princípios jurídicos, ou seja, ele não se apresenta como uma norma
que mira um estado ideal de coisas, fundamenta outras normas do
sistema etc.
Em suma: o chamado princípio da norma mais favorável caracterizase não exatamente como uma norma (seja princípio ou regra), mas
como uma metanorma.
Atualmente, o que se verifica é uma relativização do princípio da norma mais
favorável, uma vez que com a entrada em vigor do artigo 611-A – dispositivo inserido na
Consolidação das Leis do Trabalho a partir da Lei 13.467/2017, a Reforma Trabalhista – a
convenção coletiva e o acordo têm prevalência sobre a lei:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm
prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
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I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites
constitucionais; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
II - banco de horas anual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
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III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta
minutos para jornadas superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº
13.467, de 2017).
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei
no 13.189, de 19 de novembro de 2015; (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017).
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição
pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se
enquadram como funções de confiança; (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017).
VI - regulamento empresarial; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; (Incluído
pela Lei nº 13.467, de 2017).
VIII-teletrabalho,
regime
de
sobreaviso,
intermitente; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).

e

trabalho

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas
pelo
empregado,
e
remuneração
por
desempenho
individual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
X - modalidade de registro de jornada de trabalho; (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017).
XI - troca do dia de feriado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
XII - enquadramento do grau de insalubridade; (Incluído pela Lei nº
13.467, de 2017).
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença
prévia das autoridades competentes do Ministério do
Trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).
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XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente
concedidos em programas de incentivo; (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017).
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XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. (Incluído pela
Lei nº 13.467, de 2017).
Dessa maneira, atualmente é permitido pela jurisprudência o que se chama de
“flexibilização dos direitos trabalhistas”, ou seja, a alteração das antigas leis trabalhistas
para as necessidades atuais. Aplica-se a referida flexibilização a partir da elaboração de
normas coletivas, realizadas pelas Entidades Sindicais, ou entre estas e a empresa,
prestigiando-se a utilização de Acordo Coletivo:
DA NORMA MAIS FAVORÁVEL.
A flexibilização de direitos trabalhistas é permitida pela Constituição
Federal e se efetiva através da elaboração das normas coletivas,
realizadas pelas Entidades Sindicais, ou entre estas e a empresa,
cabendo salientar a maior especificidade do Acordo Coletivo, vez que
este é realizado entre o Ente Sindical profissional e a empresa, ou
seja, reflete a realidade empresarial, além do que incentiva e prestigia
a negociação coletiva.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a aplicação da norma mais
favorável se dá a partir da existência de duas normas aplicáveis a lide, ou quando existe a
coexistência de duas normas que geram uma controvérsia quanto a qual seria aplicável.
Dessa maneira, a jurisprudência tem adotado uma posição mais dura quanto aos direitos
dos trabalhadores, possibilitando que nova norma menos favorável seja aplicável se a
anterior foi revogada:
PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO.
Aplica-se o princípio da norma mais favorável
confronto entre duas normas aplicáveis ou
coexistência de duas normas, há controvérsia
aplicável. Não sendo o caso de nenhuma dessas
pode invocar o princípio.

quando existe o
quando, ante a
sobre qual seria
hipóteses, não se

Ocorre que nem sempre existe paridade de armas entre os trabalhadores – ou até
mesmo entre a organização de trabalhadores, representados pela Entidade Sindical – e
seus empregadores, uma vez que pode haver a imposição de condições menos favoráveis
aos trabalhadores que, de qualquer maneira, serão aceitos e impostos com força de lei
devido ao acordo coletivo e a convenção terem mais valor atualmente que a própria lei.
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Segundo Costa e Padron, é evidente que houve, por parte da Reforma Trabalhista,
uma relativização indevida do princípio da norma mais favorável pois, como se pode
verificar a partir da simples leitura dos dispositivos legais inseridos, não há menção a
condição de a norma deixar de ser aplicável quando a convenção ou acordo coletivo forem
benéficos ao empregado:
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Conforme vimos anteriormente, um dos princípios balizadores do
Direito do Trabalho, qual seja, o da norma mais benéfica à parte
hipossuficiente que, no caso, é o empregado, faz com que o Direito
do Trabalho não siga a regra de hierarquia das normas do Direito
comum.
Todavia, o artigo 611-A da CLT, inserido pela lei 13.467/17, nada mais
fez do que relativizar tal Princípio.
O "caput" do artigo acima mencionado diz que "a convenção coletiva
e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei". E, logo
em seguida, elenca os temas que podem fazer parte dessa
negociação de direitos.
Note-se que o artigo em estudo não diz "... tem prevalência sobre a
lei se for mais benéfica ao empregado".
Nesse mesmo sentido o artigo 620 da CLT dispõe sobre a prevalência
do acordo coletivo sobre a convenção coletiva dispondo que as
condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre
prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de
trabalho.
Fica claro na leitura desses artigos inseridos pela Reforma Trabalhista
que se a Convenção ou o Acordo Coletivo for menos benéfico ao
trabalhador, mesmo assim as cláusulas contidas nesses instrumentos
serão aplicadas em detrimento de alguma legislação mais vantajosa,
desde que observado o rol de temas do artigo 611-A da CLT.
E mais, o artigo 620 ratifica tal entendimento no que diz respeito a
prevalência do acordo coletivo em detrimento da convenção coletiva.
Ao olharmos a redação anterior do artigo 620 da CLT vemos
claramente a mudança no que diz respeito a aplicação do princípio
em estudo. Eis o teor do artigo revogado: "as condições estabelecidas
em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as
estipuladas em Acordo".
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Resta patente, pois, pela simples leitura dos artigos acima, que a
inserção do artigo 611-A na CLT acabou por relativizar o princípio da
norma mais favorável ao empregado.
Verifica-se que o princípio da norma mais favorável quando existe o confronto entre
duas normas aplicáveis ou quando, ante a coexistência de duas normas, há controvérsia
sobre qual seria aplicável. Não sendo o caso de nenhuma dessas hipóteses, não se pode
invocar o princípio quando se trata de relativizar o princípio da norma mais favorável ao
empregado.
2.1 O Princípio da Proteção
Segundo Barros (2016) o princípio da proteção é consubstanciado na norma e na
condição mais favorável, cuja base se subsome à essência do Direito do Trabalho, seu
propósito visa tentar corrigir as desigualdades, criando uma superioridade jurídica em
torno do empregado diante de sua condição de hipossuficiente. Esse tratamento
diferenciado visa também impedir retrocesso social nas leis trabalhistas.
Para Júnior (2017) esse princípio é também chamado de tuitivo, e colocado como o
princípio dos princípios do Direito do Trabalho por causa da necessidade da proteção do
empregado contra o poder de comando e direção do empregador, tal princípio é a
essência do direito laboral e pode ser manifestado em três dimensões, o in dubio pro
operario, a regra da aplicação da norma mais favorável e da regra da condição mais
benéfica.
Na lição de Moura (2016) quando houver dúvida em relação ao alcance ou à
intenção de uma norma protetiva do direito trabalhista, esta precisa ser interpretada a favor
do empregado, mas deve haver a recusa na aplicação de tal princípio na esfera processual,
por ferir o princípio da igualdade, de outra forma:
“… note se, que a regra ora examinada deve ser aplicada no âmbito do Direito
Material do Trabalho e jamais no que se refere ao Direito Processual Laboral, no qual as
partes devem merecer tratamento isonômico, segundo mandamento constitucional. Se o
Juiz, depois de produzida a prova processual, ainda tiver dúvidas, deverá julgar de acordo
com as regras de distribuição do ônus da prova, e não com a aplicação do in dubio pro
operário” (JÚNIOR, 2017, p.102).
3 A REFORMA TRABALHISTA PARA COM OS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS NO ATUAL
CENÁRIO SOCIAL
No Atual cenário Segundo Mattos (2017), ideias de flexibilizações das normas
trabalhistas surgem diante dos avanços tecnológicos e das mudanças sociais que permitem
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com que o empregado desenvolva o serviço de qualquer lugar, bem como frente à crise
econômica, a contratação de novos empregados e a redução de encargos trabalhistas.
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Para Andrighetto (2008), salienta que se deve observar o papel exercido pela
globalização, a qual está intimamente ligada a flexibilização em sentido amplo, visto que é
justamente dentro deste esquema que surge a necessidade de modificações
administrativas, legislativas e de resolução de conflitos, tal como uma forma de salvar o
desemprego ou forma de destruição do direito do trabalhador.
Analisada a necessidade iminente de alterações na legislação trabalhista frente à
modernização das relações de trabalho, neste capítulo, será disciplinada a lei 13.467/17, e
suas principais modificações no bojo da CLT, inicialmente, do cenário político social de sua
inserção.
Segundo Britez (2017), a reforma trabalhista desenvolvida pela lei 13.467/17, surgiu
em um cenário político adverso em que um presidente substituiu outro deposto do cargo
por processo de impeachment somado a inúmeros escândalos políticos, baixa
popularidade, em suma, um cenário caótico.
Para Biavaschi (2017), sem olvidar do rápido processo de tramitação de tal reforma
considerando os efeitos, é importante ressaltar o contexto de recessão, de aumento de
desemprego e ampliação de insegurança no mundo do trabalho.
O aumento do número de reclamações trabalhistas no país, sobrecarregando o
Poder Judiciário, também apontou a necessidade de se rever à atual legislação trabalhista.
Para se ter um exemplo, apenas no ano de 2016, o Brasil registrou mais de 3 milhões de
novas ações trabalhistas, conquistando a primeira posição mundial em demandas judiciais
envolvendo relações de trabalho (Mattos, 2017).
Segundo Bomfim (2015) a relação de emprego, em regra pretende ser duradoura,
em face da natureza humana que impulsiona o homem a conseguir um equilíbrio e a
estabilidade de suas relações em sociedade, portando entende-se que o empregado ao
aceitar um emprego ele pretende permanecer neste por tempo indefinido, esta é a visão
de engajamento do empregado na empresa. Diante disso, o prazo do contrato de emprego
é indeterminado e a exceção é o contrato a termo, daí porque o contrato a termo deve ser
expresso (art. 29 da CLT) e não existindo prova do ajuste de vigência do pacto, a presunção
é de que o contrato de trabalho é por tempo indeterminado informa tal princípio que é de
interesse do Direito do Trabalho a permanência do vínculo empregatício, com a integração
do trabalhador na estrutura e dinâmica empresariais. Apenas mediante tal permanência e
integração é que a ordem justrabalhista poderia cumprir satisfatoriamente o objetivo
teleológico do Direito do Trabalho, de assegurar melhores condições, sob a ótica obreira,
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de pactuação e gerenciamento da força de trabalho em determinada sociedade”
(DELGADO, 2017, p. 224).
Para Garcia (2017) a importância desse princípio encontra-se não somente em
conceder segurança ao empregado na vigência de seu contrato de trabalho, mas também
na sua integração à empresa, favorecendo a qualidade do serviço prestado ao empregador.
Esse princípio pode ser exemplificado quanto ao ônus da prova em caso de suposto
abandono de emprego.
3.1 O papel do Estado na Reforma
A Função do Estado dentro da proposta CLT, será sempre a pacificação social
através da normatização, por vezes se utilizando do poder de polícia. Por mais que esse
sistema seja questionado e criticado, não restam dúvidas da necessidade de uma estrutura
organizacional superior ao regime, com predomínio do mais forte.
Harmonizar o meio social tem sido e deverá ser o objetivo final da Justiça do
Trabalho, sendo resguardada a razoabilidade; sempre devem ser aconselhados acordos na
esfera trabalhista que visem a acabar com liame, que provavelmente levaria anos para ter
sua resolução concluída.
De acordo com Maurício Godinho Delgado (2012, p. 193), as normas trabalhistas
devem ter imperatividade, em regra geral, sobre a vontade das partes em uma relação de
emprego, sendo, desta forma, uma espécie de mitigação à manifestação de vontade de
ambos. No que se refere ao princípio da indisponibilidade dos direitos do laborador, o
autor em questão nos apresenta a importância de tal instrumento protetivo.
Para Mascaro (2011, p.54), em sua obra Curso de Direito do Trabalho, demonstra
que o Estado assume essa posição intervencionista a partir de 1938, com a doutrina
neoliberalista. Esse intervencionismo, como lembra o autor, pode ser usado para as ações
estatais que visam desenvolver mecanismos de proteção para o trabalhador, bem como
foi utilizado para ações desprezíveis, como a estatização do nazismo. Entretanto, convém
focarmos tão somente nesse intervencionismo, no que tange à regra, possíveis abusos por
parte do particular no que se refere a acordos e conciliações nas relações com os agentes
envolvidos.
Para (Carvalho & Iamamoto, 2005, p.241) no Brasil, a unificação da legislação
trabalhista na consolidação da CLT foi obliterada por mecanismo na lei que coibiu o caráter
de universalidade introduzido na Europa, por exemplo, foi proibido entrar em dissídio
coletivo desde que aprovada a justificativa para realizar paralização. No mesmo sentido, os
sindicatos não oficiais, não poderiam regulamentar suas atividades juntos aos
Departamentos Jurídicos que velam pelo respeito aos direitos de seus associados. Os
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movimentos autônomos são proibidos, mas se incentiva a sindicalização e as mobilizações
organizadas para receber e agradecer novos benefícios outorgados pelo Estado.
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Verifica-se no Brasil que o Estado em suma fica inerte as alterações que prejudicam
a classe vulnerável, pois as políticas de proteção setoriais da economia têm uma papel de
sustento da população através da linha de produção e mercado de bens e serviços como
única forma de ganho de capitais demonstrando de forma unilateral que os fatores
econômicos se sobrepondo-se aos fatores sociais, onde a gestão da política social
brasileira a um modelo introduzido para atender os interesses de uma elite no poder
político.
CONCLUSÃO
A reforma trabalhista alterou de forma extensa e enérgica várias frentes a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), como demonstrados no transcorrer do trabalho
acima mencionados, com o argumento de uma modernização para equilibrar as partes
entre empregado e empregador na esperança de gerar mais empregos e estimular a
economia do país, fato esse notória que nada se modificou, mas sim uma diminuição de
direitos e prejuízos a classe trabalhadora.
No tocante dessas transformações trazidas pela reforma trabalhista realizada de
forma unilateral de precarização dessas relações de emprego e tolher direitos
fundamentais dos trabalhadores é de suma importância que o trabalhador esteja cada dia
mais atento e diligente contra novas tentativas de diminuição de seus direitos e
impedimentos ao direito constitucional do pleno acesso à Justiça do Trabalho.
Vale dizer que a natureza da nova legislação trabalhista e o seu potencial de
desconstrução de direitos do trabalhador ao lado das demais reformas colocaram em
xeque o real papel de proteção do Estado na relação de harmonização da parte mais
vulnerável, transmitindo uma visão de desmantelar essa proteção do Estado e
comprometer das possibilidades de implementação de qualquer projeto de
desenvolvimento baseado na justiça social.
Conclui-se que preservar o poder de barganha dos trabalhadores, sempre será um
desafio para redução desigualdades sociais. Preliminarmente é observado uma piora da
desigualdade funcional da renda com uma maior apropriação do excedente pelos
empregadores nesse novo contexto de trabalho. Todavia o poder de barganha dos
trabalhadores não é igualmente distribuído de forma uniforme, além de haver um aumento
das desigualdades no mercado de trabalho, com jornadas insuficiente para alguns, com
respectiva menor duração, mais jornadas excessivas para outros (com menor remuneração
de horas extras), com elevação dos efeitos adversos sobre causas futuras como o bem estar
e a saúde além do incremente de acidentes de trabalho. Portanto a coerência de ter havido
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uma fonte de defesa para os trabalhadores foi deixada de lada e elevou-se a desigualdade
de rendimentos, dependendo de setores que sofram maior concorrência de trabalhadores
terceirizados, autônomos, em que sindicatos justamente encontram maior dificuldade de
organizar sua base e para que o sucesso da reforma depende-se fundamentalmente do
fortalecimento da representação dos trabalhadores na negociação esse foi ponto deixado
de lado no contexto global da reforma.
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RESUMO: O tráfico de órgãos tem se mostrado como uma problemática de ordem
internacional com ramificações observadas em diversos outros crimes como o tráfico de
pessoas, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como incentivo à
prostituição. Neste contexto a identificação de legislações próprias que possam embasar
as práticas preventivas e punitivas contra este crime se torna foco de pesquisas, auxiliando
a sociedade no enfrentamento destas ocorrências. Através do levantamento bibliográfico
e documental acerca do tema foi possível identificar uma série de orientações
internacionais e legislações nacionais que se apresentam como base para as concepções a
serem formadas sobre o tráfico de órgãos, bem como as possibilidades de tipificação penal
deste crime no território nacional e em virtude dele. Foi possível verificar que mesmo sem
uma legislação própria que trate explicitamente sobre a temática, o ordenamento jurídico
brasileiro tem demonstrado avanços neste sentido, bem como possui uma série de
legislações que podem abarcar a problemática do tráfico de órgãos.
PALAVRAS-CHAVE: Tráfico de pessoas. Tráfico de órgãos. Lei do transplante.
ABSTRACT: Organ trafficking has been shown to be an international issue with
ramifications observed in several other crimes such as human trafficking, sexual abuse and
exploitation of children and adolescents, as well as encouraging prostitution. In this
context, the identification of specific legislation that can support preventive and punitive
practices against this crime becomes the focus of research, helping society to deal with
these occurrences. Through the bibliographic and documental survey on the subject, it was
possible to identify a series of international guidelines and national legislation that are
presented as a basis for the conceptions to be formed about the trafficking of organs, as
well as the possibilities of criminal classification of this crime in the national territory and
by virtue of it. It was possible to verify that even without its own legislation that explicitly
addresses the issue, the Brazilian legal system has shown advances in this regard, as well
as having a series of legislations that can cover the issue of organ trafficking.
KEYWORDS: Trafficking in Persons. Organ trafficking. Transplant law
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O tráfico de órgãos tem se apresentado como uma problemática de larga escala
em todo o mundo, sendo um tema recorrente à diversos estudos em várias áreas do
conhecimento sendo de suma importância sua relevância no meio jurídico.
Os dados deste crime no mundo demonstram a necessidade do investimento
nestes estudos, bem como da investidura em políticas de enfrentamento ao tráfico de
órgãos, principalmente por se tratar de uma violação dos direitos humanos básicos. De
acordo com Gomes e Obregon (2018) cerca de 5% a 10% dos transplantes de órgãos
realizados no mundo ocorrem de forma ilegal, o que denota um percentual elevado que
deve ser enfrentado.
Segundo Passos (2016) outro dado importante à análise da questão do tráfico de
órgãos é a movimentação milionária que este mercado impõe. O autor afirma que a
Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 600 bilhões de dólares são
movimentados neste tipo de mercado.
O objetivo geral desta pesquisa é analisar o tráfico de órgãos humano à luz do
ordenamento jurídico brasileiro, propondo como objetivos específicos: identificar os
princípios, direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal do Brasil de 1988
violados com o tráfico de órgãos, comparar o Protocolo de Palermo, a Declaração de
Istambul e a legislação jurídico-penal brasileira no que tange ao tráfico de órgãos e seu
enfrentamento, e apontar os tipos penais do tráfico de órgãos em consonância com a
legislação específica brasileira e suas implicações jurídicas
Trata-se, de uma temática relevante, devido a diversas ocorrências e dificuldades
para combater este crime, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Neste sentido,
este estudo se justifica como possibilidade de aprofundar o conhecimento acerca do tráfico
de órgãos humanos à luz do ordenamento jurídico brasileiro, contribuindo para a formação
de acadêmicos do curso de Direito, bem como colaborar com profissionais da área ou
áreas afins que buscam se apropriar das nuances que permeiam o referido tema.
Para a pesquisa, foi utilizado o método dedutivo, que segundo Provdanov e Freitas
(2013), busca explicitar o conteúdo do geral para o particular, chegando a uma conclusão.
Gil (2010), por sua vez, salienta que este método se consubstancia na construção lógica, a
partir de duas premissas que servirão como fundamento para uma terceira, denominada
de conclusão.
Para a constituição deste trabalho foram realizadas buscas por periódicos e
produções científicas em bases de dados científicos, bem como na legislação vigente,
doutrina e jurisprudências relativas à temática proposta. Para tanto, serão realizadas buscas
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na base de dados científicos e jurídicos a partir de palavras-chave relevantes como, “tráfico
de pessoas”, “tráfico de órgãos” e “lei do transplante”.Após a pesquisa e coleta de dados,
foi realizada a seleção e análise dos achados científicos e jurídicos.
1 O TRÁFICO DE ÓRGÃOS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS E DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DO BRASIL
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1.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal de Bioética
e o tráfico de órgãos
De acordo com Novo (2019), a Declaração Universal de Direitos Humanos não trata
de forma direta o tráfico de órgãos, porém é possível a compreensão desta problemática
através da análise de artigos que podem ser aplicados nestes casos.Partindo da premissa
de que o tráfico de órgãos consiste em uma prática criminosa uma vez que promove a
violação do corpo humano, é possível apresentar no texto de tal declaração os artigos
quarto e quinto
Artigo 4°
Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura
e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.
Artigo 5°
Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes (UNESCO, 1978).
No que tange ao artigo que versa acerca da escravatura e afins, Sprandel e Dias
(2010), esclarecem que o tráfico de órgãos pode ser considerado uma complicação
pertinente à escravidão, uma vez que a comercialização de órgãos em geral ocorre sob a
submissão do indivíduo que possui o órgão.
É notado assim que quando se associa o tráfico de órgãos à escravidão é de suma
importância a compreensão de que esta segunda em geral pode ser uma das formas de
subserviência do escravizado, uma vez que sua condição inferior faz com que este seja
colocado na situação de fornecedor de órgão.
Gueraldi e Dias (2014) afirma que em consideração à situação dos refugiados que
procuram o Brasil como local seguro é salutar a compreensão desta problemática como
um potencializador do tráfico de órgãos no país. Para os autores no que tange ao contexto
das pessoas refugiadas no Brasil é salutar a compreensão de que as vulnerabilidades que
a cercam devem se apresentar como uma questão de interesse coletivo para que as
mesmas não sejam vitimas do tráfico de órgãos.
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Observa-se neste contexto que a condição de refugiado em solo brasileiro elevada
de forma considerável as possibilidades de vitimização dos mesmos no que tange ao
tráfico de órgãos, uma vez que estes indivíduos se encontram em maior vulnerabilidade, e
tem se apresentado em grande número no país
É salutar a evidência de que o tráfico de pessoas não deve ser relacionado somente
ao tráfico de órgãos, mas que suas ramificações se aprofundam no turismo sexual, abuso
e exploração de menores e contrabando de pessoas, além da promoção da prostituição
(SALES; ALENCAR, 2008).
Um documento internacional que merece destaque no que tange à discussão
acerca do tráfico de órgãos é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
(UNESCO, 2005). Tal declaração é reconhecida como um documento primordial voltado
para as práticas que envolvam seres humanos e a vida, o que se encaixa de forma completa
na questão do tráfico de órgãos.
Os objetivos da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO,
2005), dispostos em seu artigo segundo, explicitam de forma ampla as mais diversas
possibilidades de atuação no campo da bioética e dos direitos humanos, os quais
(i) prover uma estrutura universal de princípios e procedimentos para
orientar os Estados na formulação de sua legislação, políticas ou
outros instrumentos no campo da bioética;
(ii) orientar as ações de indivíduos, grupos, comunidades, instituições
e empresas públicas e privadas;
(iii) promover o respeito pela dignidade humana e proteger os
direitos humanos, assegurando o respeito pela vida dos seres
humanos e pelas liberdades fundamentais, de forma consistente com
a legislação internacional de direitos humanos;
(iv) reconhecer a importância da liberdade da pesquisa científica e os
benefícios resultantes dos desenvolvimentos científicos e
tecnológicos, evidenciando, ao mesmo tempo, a necessidade de que
tais pesquisas e desenvolvimentos ocorram conforme os princípios
éticos dispostos nesta Declaração e respeitem a dignidade humana,
os direitos humanos e as liberdades fundamentais;
O primeiro objetivo ao esclarecer acerca da necessidade de atuação prática dos
Estados em relação à construção de políticas que assegurem que práticas ilícitas que
envolvam a bioética, como o tráfico de órgãos, não se perpetuem. O segundo objetivo tem
um caráter mais direcionado à esclarecimentos e orientações voltadas para a sensibilização
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de todas as classes da sociedade, sendo possível associar à causa do tráfico de órgãos
quando se trata de orientar na identificação e denúncia.
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No terceiro objetivo o foco ainda é o incentivo a promoção e respeito aos seres
humanos e sua dignidade, o que é amplamente associável ao tráfico de órgãos quando se
trata de respeitar o corpo humano e a dignidade que a ele pertence. Já o quarto objetivo
se mostra pertinente à causa do enfrentamento do tráfico de órgãos ao identificar a
importância nos estudos e ações de enfrentamento.
Outros objetivos da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
(UNESCO, 2005) se apresentam como
(v) promover o diálogo multidisciplinar e pluralístico sobre questões
bioéticas entre todos os interessados e na sociedade como um todo;
(vi) promover o acesso eqüitativo aos desenvolvimentos médicos,
científicos e tecnológicos, assim como a maior difusão possível e o
rápido compartilhamento de conhecimento relativo a tais
desenvolvimentos e a participação nos benefícios, com particular
atenção às necessidades de países em desenvolvimento;
(vii) salvaguardar e promover os interesses das gerações presentes e
futuras; e
(viii) ressaltar a importância da biodiversidade e sua conservação
como uma preocupação comum da humanidade.
No objetivo quinto é possível identificar novamente a importância da participação
da sociedade nas questões de bioética o que se aplica ao tráfico de órgãos. O sexto
objetivo trata do incentivo às pesquisas e difusão de conhecimentos em relação à bioética.
E finalmente os objetivos sétimo e oitavo tratam justamente acerca da importância e do
reconhecimento da bioética como forma de respeito à ciência.
Sobre o tráfico de órgãos em si, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos
Humanos (UNESCO, 2005) cita em seu artigo 21, em relação às Práticas Transnacionais que
“Os Estados devem tomar medidas adequadas, em níveis nacional e internacional, para
combater o bioterrorismo e o tráfico ilícito de órgãos, tecidos, amostras, recursos genéticos
e materiais genéticos”.
Neste sentido é importante a ressalva da participação do Brasil na escrita do texto
da Declaração Universal dos Direitos Humanos uma vez que demonstrou a importância
que o enfrentamento a tal crime tem para o país.
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1.2 Princípios, direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal do Brasil
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De acordo com Pacelli e Costa (2013) a Constituição Federal da República,
consolida a importante ideia de um Estado Constitucional regulamentador das formas de
controle dos poderes públicos. Em continuidade, traz ainda a definição dos princípios,
direitos e garantias fundamentais que regem o país.
Ao tratar dos princípios fundamentais, a CF/1988 preconiza em seu Art. 1º, incisos
I a V, que 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 a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
Neste sentido, sob a análise dos objetivos deste estudo é importante ressaltar que,
no que tange o tráfico de órgãos, bem como todos seus pormenores, o direito brasileiro
esclarece a cerca da violação de direitos no que tange ao comércio de órgãos,
principalmente por violar o princípio básico dignidade da pessoa humana.
Em relação aos princípios, direitos e garantias é notado que se constituem
principalmente na base do direito brasileiro, apresentando-se como as normas e a
seguridade necessária para o povo brasileiro.
Destaca-se que o § 1º do Art. 5º da CF/88 estabelece a aplicação imediata das
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais a fim de evitar a inobservância
destes preceitos.
Corroborando com dispositivo legal mencionado, Silva (2001, p. 5) aduz que “[...]
embora todos (os fundamentos) reflitam na interpretação e aplicação das leis penais e
processuais, destacam-se a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político para
modificar a forma de análise dos fatos de interesse jurídico-penal”.
Em relação aos direitos e garantias constitucionais, Junior (2013) afirma que estes
fundamentos são aplicados de forma igualitária e que esta premissa deve ser respeitada
como tal, uma vez que se configuram direitos fundamentais. Para Tavares ( 2018) estas
garantias são aquelas que sustentam a legalidade dos atos jurídicos, bem como asseguram
os direitos dos cidadãos.
1.3 A violação constitucional comum ao tráfico de órgãos
Em primeira instância é importante atentar para violação do direito constitucional
à vida, conforme previsto no artigo quinto da CF (BRASIL, 1988), especialmente no inciso
III
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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:
[...]
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III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;
[...]
Sobre a violação de direitos constitucionais brasileiros, Bilia et al. (2018)esclarece
que através do tráfico de pessoas é possível apontar os direitos violados do ser humano
no que concerne ao tráfico de órgãos, uma vez que o mercado especializado nesta prática
é categórico ao quebrar com os parâmetros de direitos dos cidadãos.
Nota-se que a violação dos direitos humanos inerente ao tráfico de órgãos se
mostra uma realidade de que necessita de intervenção em decorrência de toda uma rede
instaurada em torno desta prática, que desconsidera os direitos fundamentais dos
cidadãos.
Além do Decreto nº 5.017/2004, tem-se a Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016
que trouxe em seu bojo a ampliação do rol de situações que podem configurar tráfico de
pessoas, revogando os artigos 231 e 231-A do Código Penal brasileiro vigente (BRASIL,
1940), além de criar o artigo 149-A que inclui, dentre outras, a remoção de órgãos, tecidos
ou partes do corpo como nova forma de exploração (BRASIL, 2016a).
Neste sentido é importante identificar quais são os tratados internacionais que
tratam sobre a problemática do tráfico de órgãos, bem como reconhecer de que forma a
legislação brasileira encara esta prática.
2 OS TRATADOS INTERNACIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO DE
ÓRGÃOS E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
2.1 Protocolo de Palermo
O primeiro ponto a ser verificado é a concepção acerca de tráfico de órgãos como
forma de compreensão básica da problemática. O Protocolo de Palermo, enquanto
documento público voltado diretamente para tratar acerca da temática de tráfico de
pessoas, afirma que esta prática
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[...] consiste no recrutamento, transporte, transferência, refúgio ou
recepção de pessoas vivas ou mortas ou dos respectivos órgãos por
intermédio de ameaça ou utilização da força ou outra forma de
coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição
de vulnerabilidade, ou da oferta ou recepção por terceiros de
pagamentos ou benefícios no sentido de conseguir a transferência
de controlo sobre o potencial doador, para fins de exploração através
da remoção de órgãos para transplante (ANDRADE, 2011, p. 2).
A questão do mercado clandestino de órgãos também é apresentada por Silva
(2017). Segundo o autor afirma que esta problemática se apresenta como uma questão a
ser discutida em âmbito mundial, uma vez que este mercado tem um fluxo internacional,
no qual pessoas são levadas para outros países com o intuito de terem seus órgãos
extraídos.
Alencar (2007) afirmou que o Protocolo de Palermo é o marco inicial da discussão
à nível internacional acerca do tráfico de pessoas, principalmente por se tratar da defesa
de mulheres e crianças, expandindo sua aplicação a todos os indivíduos a posteriori, o que
é considerado um grande avanço nas políticas internacionais.Matte (2017) afirma que de
fato o Protocolo de Palermo não trata de forma mais direta acerca do tráfico de órgãos, o
que é justificado pela sua objetividade no que tange ao tráfico de pessoas, mas que não
pode ser desconsiderado mediante sua relevância para a temática.
Sobre isto, Melo (2016) afirma que a prevenção se apresenta como um grande
desafio mediante a complexidade da problemática e da falta de engajamento efetivo do
poder público. Para tanto o autor cita a importância de implementação de políticas
públicas de sensibilização e combate, bem como a necessidade de parcerias com entidades
da sociedade civil neste processo, uma vez que estas se encontram mais próximas da
realidade das vítimas e possuem contato direto com as mesmas, o que facilita a
identificação de ocorrências.
Neste sentido é importante reconhecer a relevância deste protocolo para as
orientações a serem tomadas em relação ao tráfico de órgãos, uma vez que foi instituído
com o intuito de organizar poderes no enfrentamento ao tráfico de pessoas de diversas
formas.
2.2 Declaração de Istambul
Outro documento utilizado como referencia no enfrentamento ao tráfico de
órgãos é a Declaração de Istambul, a qual foi instituída em 2008 com o intuito efetivamente
do combate a esta problemática.
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A Declaração de Istambul (ONU, 2008) compreende por tráfico de pessoas
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[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou
a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso
de autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento
de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de
exploração. A exploração deverá incluir, pelo menos, a exploração da
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o
trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à
escravatura, a servidão ou a extração de órgãos (p. 2).
Em relação à Declaração de Istambul, Matte (2017) apresenta tal documento como
uma forma de sanar as peculiaridades não abordadas pelo Protocolo de Palermo acerca
do tráfico de órgãos, o que é o principal objetivo do documento, uma vez que fora
observada a necessidade de aprofundamento nesta especificidade do tráfico de pessoas.
Andrade (2011) e Rzatki (2018) afirmam que a evolução entre o Protocolo de
Palermo e a Declaração de Istambul é crucial no que tange à políticas de enfrentamento
ao tráfico de órgãos uma vez que é notada uma maior efetivação de metodologias no
segundo documento, como por exemplo a garantia de oferta de atendimento médico e
psicológico, bem como custeios aos doadores vivos e aos que faleceram e deixaram
familiares.
2.3 Direito penal brasileiro no enfrentamento do tráfico de órgãos
A legislação brasileira, através do Código Penal brasileiro (BRASIL, 1940), leciona
em seu artigo 149 – A que o tráfico de pessoas se caracteriza por
Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou
acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou
abuso, com a finalidade de:
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual.
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Ainda em relação à políticas de enfrentamento, Teresi (2012) afirma que no âmbito
governamental é possível identificar a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a qual
conta com núcleos, postos e comitês de enfrentamento próprios para tal prática, bem
como os serviços de atendimento, acolhida e apoio às vítimas resgatadas em situações
identificadas como tráfico.
Enquanto signatário tanto da Declaração de Istambul quanto do Protocolo de
Palermo, o Brasil no ano de 2016 passou a penalizar de forma mais efetiva aos que são
condenados pelo crime de tráfico de pessoas e de órgãos, através do artigo 149-A (BRASIL,
1940) que tem como intuito ampliar as definições apresentadas anteriormente e estender
o tráfico de órgãos como forma desta prática, e deixa claro a posição da legislação
brasileira.
3 A TIPIFICAÇÃO PENAL DO TRÁFICO DE ÓRGÃOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
3.1 Código Penal e o tráfico de órgãos
É importante ressaltar que a não existência de leis específicas em território nacional
para a prática do tráfico de pessoas não exime os agentes executores de culpa, uma vez
que ao se tornar signatário do Protocolo de Palermo e da Declaração de Istambul, o Brasil
se comprometeu com a corte internacional em realizar ações de caráter preventivo e
punitivo em relação ao tráfico de órgãos.
Neste sentido é importante a identificação nas leis brasileiras acerca do tema,
partindo do estudo mais aprofundado do Código Penal(BRASIL, 1940), que até dezembro
de 2016 tipificava o tráfico de pessoas nos artigos 231 e 231-A, conforme Quadro 1.
Q UADRO 1 – T IPIFICAÇÃO PENAL
BRASILEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

DO

TRÁFICO

DE

PESSOAS

SEGUNDO O

CÓDIGO PENAL

Tráfico Art.
231, – Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de
internacional Código
alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra
Penal
forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá
exercê-la no estrangeiro.
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Tráfico
interno

Art. 231-A, – Agenciar, aliciar, comprar a pessoa traficada.
Código
– Transportar, transferir, alojar a pessoa traficada tendo
Penal
conhecimento desta condição.
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– Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro
do território nacional para o exercício da prostituição ou
outra forma de exploração sexual.
– Agenciar, aliciar, comprar a pessoa traficada.
– Transportar, transferir, alojar a pessoa traficada tendo
conhecimento desta condição.
Fonte: Brasil (2017b), adaptado.
É importante ressaltar que não é identificado no texto dos artigos citados qualquer
alusão ao tráfico de órgãos, o que fora determinante na implementação do artigo 149-A
em 2016, o qual passou a versar acerca desta especificidade de tráfico humano, além de
outras legislações, conforme demonstrado no Quadro 2.
Q UADRO 2 – TIPIFICAÇÃO PENAL CORRELATA AO T RÁFICO DE PESSOAS
Redução
a Art.
149, – Reduzir alguém a condição análoga à de escravo,
condição
Código
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
análoga à de Penal
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes
escravo
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o
empregador ou preposto.
Crimes contra Art. 238,
a criança e
ECA
adolescente

– Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a
terceiro, mediante paga ou recompensa.

Art. 239,

– Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao
envio de criança ou adolescente para o exterior com
inobservância das formalidades legais ou com o fito de
obter lucro.

ECA
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Crimes contra Art. 15,
– Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do
a Lei
corpo humano.
Lei
n°
de
9.434/97
– Promover, intermediar, facilitar ou auferir vantagem
Transplante
com a transação.
Fonte: Brasil (2017b), adaptado.
Em relação ao Código Penal é possível identificar que no Artigo 149, a penalidade,
bem como suas especificidades, a serem aplicadas em casos de condenação por tráfico de
pessoas são:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1o A pena é aumentada de um terço até a metade se:
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas
funções ou a pretexto de exercê-las;
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa
ou com deficiência;
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de
coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de
autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de
emprego, cargo ou função; ou
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.
§ 2o A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário
e não integrar organização criminosa.
É salutar atentar, até então, para o caráter punitivo da legislação brasileira, o que
se apresenta somente como um viés estabelecido pelos tratados internacionais, uma vez
que estes também versam sobre a necessidade de movimentos públicos de prevenção
como meio de enfrentamento ao tráfico de órgãos.
Sobre isto, Maimeri e Obregón (2017), a revogação dos artigos anteriores pela Lei
13.344/2016 (BRASIL, 2016b) demonstra um avanço imensurável na legislação brasileira no
que tange ao enfrentamento do tráfico de pessoas e de órgãos, pois apresenta dispositivos
fortes de combate e prevenção destes atos, como a penalidade mais específica,
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obedecendo as orientações do Protocolo de Palermo e os direcionamentos da Declaração
de Istambul.
A Lei 13.344/2016 (BRASIL, 2016b) também acrescentou os artigos 13-A e 13-B ao
Código Processual Penal
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Art. 11. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 13-A e
13- B: Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no
§ 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o
membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá
requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da
iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de
suspeitos. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, conterá: I - o nome da autoridade
requisitante; II - o número do inquérito policial; e III - a identificação
da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.
Observa-se novamente que com tal alteração é possível notar que há uma
facilitação de acesso a informações por parte do poder público acerca de dados cadastrais
tanto de vítimas quanto de agressores, o que promove uma rápida ação em casos suspeitos
ou identificados de tráfico de pessoas.
3.2 Lei do transplante
Outra tipificação penal possível é identificada nas ações contra a Lei de
Transplantes (BRASIL, 1997) que ao dispor acerca da doação de órgãos, tecidos ou
quaisquer outras partes do corpo humano, seja em vida ou após a morte, com o intuito de
transplante ou para tratamentos de saúde, também versa acerca do comércio das partes
do corpo humano.
É importante o conhecimento do que é legislado em relação a doação de órgãos
para compreensão do contrário a esta prática. Na Lei de Transplantes (BRASIL, 1997),
capítulo II são dispostos as definições e peculiaridades acerca de transplantes post mortem
Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser
precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e
registrada por dois médicos não participantes das equipes de
remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e
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tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de
Medicina[...].
Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas
falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica,
dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade,
obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau
inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas
presentes à verificação da morte.
Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do
corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que
permitida expressamente por ambos os pais, ou por seus
responsáveis legais.
Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes
do corpo de pessoas não identificadas.
Em relação à extração de partes do corpo humano de indivíduos vivos a Lei de
Transplantes (BRASIL, 1997), em seu capítulo III afirma que
Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor
gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para
fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes
consanguíneos até o quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste
artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial,
dispensada esta em relação à medula óssea.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar
de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo
cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar
vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave
comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não
cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma
necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa
receptora.
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§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e
diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do
corpo objeto da retirada.
§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos
responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização.
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§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade
imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de
transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de
ambos os pais ou seus responsáveis legais e autorização judicial e o
ato não oferecer risco para a sua saúde.
§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu
corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido para ser
utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco
à sua saúde ou ao feto.
§ 8º O autotransplante depende apenas do consentimento do
próprio indivíduo, registrado em seu prontuário médico ou, se ele for
juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais.
Art. 9o-A É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as
possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue do
cordão umbilical e placentário durante o período de consultas prénatais e no momento da realização do parto.
Evidencia-se que nos casos de indivíduos vivos que queiram doar partes do seu
corpo algumas condições são colocadas sendo primordial a gratuidade do ato, por isso a
nominação de doação.
3.3 Legislações diversas que versam sobre tráfico de órgãos
Outra forma de tipificar penalmente o tráfico de órgãos é com artigos 238 e 239
da Seção II que versa sobre os crimes em espécie no Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990):
Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro,
mediante paga ou recompensa:
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.
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Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva
a paga ou recompensa.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio
de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das
formalidades legais ou com o fito de obter lucro:
Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou
fraude:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena
correspondente à violência.
Observa-se tratar exclusivamente de casos acerca do tráfico de pessoas, não
especificando o tráfico de órgãos, porém é sabido que muitos dos casos de tráfico de
crianças tem como finalidade a extração de órgãos, e na ausência da legislação mais
determinante sobre o tráfico de órgãos, o Estatuto da Criança e do Adolescente também
é fonte de tipificação em território nacional.
Outra forma de tipificar o tráfico de órgãos é através da Lei 12.850/2013(BRASIL,
2013), a qual versa sobre organizações criminosas e pode ser associada a tal ato uma vez
que na maioria dos casos de tráfico de órgãos há uma rede organizada que atua nesse
ponto.
Esta lei, no capítulo I, artigo 1º afirma que
Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações
penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro)
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
Nota-se que ao definir o que se trata por organização criminosa, a legislação
esclarece sobre o agrupamento de pessoas com fins ilícitos com a intenção de obter
vantagens. É observado também que tal prática pode ser considerada aplicável nos casos
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de tráfico de órgãos mediante a eminência do caso e a associação a casos de tráfico de
pessoas com redes especializadas na prática.
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Sobre isto, Gomes (2018) afirma que as associações criminosas que atuam na máfia
do tráfico de órgãos devem ser reconhecidas mediante sua atuação ilícita frente à
dignidade da pessoa humana e a prática de atos criminosos que atuam diretamente contra
pessoas, que em geral encontram-se em condição de vulnerabilidade e que, em razão dela,
são submetidas à situações como o tráfico de pessoas e por conseguinte ao tráfico de
órgãos.
Observa-se que ainda que povoe o imaginário coletivo, as associações voltadas
para o tráfico de pessoas são cada vez mais identificadas como grupamentos de indivíduos
atuantes neste nicho, sendo de suma importância a intervenção legal para a identificação
e criminalização das mesmas.
CONCLUSÃO
Com o estudo acerca do ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao tráfico
de drogas foi possível evidenciar uma série de questões que necessitam de compreensão,
uma vez que amparam os questionamentos e a pesquisa mais aprofundada sobre a
problemática.
Foi notado no primeiro documento que não há qualquer menção ao tráfico de
órgãos em si, porém ao versar acerca do direito a vida, dignidade e outros assuntos sobre
a vida humana, já se qualifica para embasamento de assuntos relacionados ao tema. Ao
passo que foi verificado que a declaração específica sobre bioética tem em seu texto a
especificidade do tráfico de órgãos, o que demonstra a necessidade em compreender este
problema sob esta ótica em específico.
Na observância dos tratados internacionais, foi constatado que tanto o Protocolo
de Palermo quanto a Declaração de Istambul são documentos importantes para verificação
de determinações acerca do enfrentamento tanto do tráfico de pessoas para os mais
diversos fins, quanto para o tráfico de órgãos em si, respectivamente.
Sobre o ordenamento jurídico brasileiro foi verificado que não há uma legislação
exclusiva sobre o tráfico de órgãos, mas que leis diversas podem ser aplicadas como forma
punitiva nesta problemática, como o Estatuto da Criança e do Adolescente por exemplo.
Neste contexto também foi verificado que a Lei de Transplantes é considerada uma
conquista valorosa, uma vez que no seu corpo também explicita questões pertinentes à
problemática.
Assim, é possível afirmar ao fim desta pesquisa que se faz necessária uma melhor
investidura no âmbito jurídico brasileiro no que tange à problemática do tráfico de órgãos,
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uma vez que, mesmo sendo notada uma melhoria neste aspecto com visível interesse em
embasar legalmente as punições à tal prática, ainda não há uma determinação legal que
ampare de forma mais rígida ações de enfrentamento de caráter tanto preventivo quanto
punitivo.
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RESUMO: O presente trabalho aborda a não distinção de cor, classe social ou de idade de
uma violência, que tem atingido não apenas mulheres, mas também os filhos, famílias e os
próprios agressores. O trabalho em questão tem como escopo a discussão da violência
doméstica e familiar contra a mulher, contextualizando a aplicabilidade da Lei Maria da
Penha, analisando assim, a característica da violência. O presente trabalho teve como
objetivo analisar nas casas de abrigo de Porto Velho-RO, quanto à violência doméstica que
as mulheres sofreram, procuraram o local e como foram recebidas. Ainda, ao tratar a
violência contra a mulher deve-se incluir os aspectos históricos, seu conceito, leis e a
jurisprudência. Diante disso, foi realizada uma busca literária, com jurisprudências, coleta
estatística sobre violência contra a mulher, ou seja, Casas de abrigo de Porto Velho-Ro para
mulheres que sofrem violência doméstica. Buscou-se assim, explicar o tratamento legal
quanto ao problema e a atenção insignificante que a violência doméstica contra a mulher
sempre recebeu, e como são recebidas na casa de abrigo. Por fim, a criação de Casas Abrigo
está prevista na Lei Maria da Penha para prestar atendimento psicológico, social, jurídico,
encaminhamento para atividades profissionalizantes, programas de geração de renda,
além de oferecer acompanhamento pedagógico de crianças, pois estas deixam de
frequentar as escolas tradicionais por questões de segurança.
Palavras-chave: Violência Doméstica. Medidas. Proteção. Mulher. Lei Maria da Penha.
Abrigo.
ABSTRACT: The present work addresses the non-differentiation of color, social class or age
of violence, which has affected not only women, but also children, families and the
aggressors themselves. The work in question has as its scope the discussion of domestic
and family violence against women, contextualizing the applicability of the Maria da Penha
Law, thus analyzing the characteristic of violence. This study aimed to analyze in shelters in
Porto Velho-RO, how much domestic violence women suffered, sought the place and how
they were received. Still, when dealing with violence against women, historical aspects, its
Mestre em Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca/Espanha, Mestre em Direito
Penal pela Universidade de Salamanca/Espanha, especialista em Direito Público pela Escola da Magistratura
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concept, laws and jurisprudence must be included. Therefore, a literary search was carried
out, with jurisprudence, statistical collection on violence against women, that is, shelters in
Porto Velho-Ro for women who suffer domestic violence. Thus, we sought to explain the
legal treatment of the problem and the insignificant attention that domestic violence
against women has always received, and how they are received in the shelter. Finally, the
creation of Shelter Houses is provided for in the Maria da Penha Law to provide
psychological, social, legal care, referral to professional activities, income generation
programs, in addition to offering pedagogical follow-up to children, as they no longer
attend schools. traditional ones for security reasons.
Key-words: Domestic violence. Measures. Protection. Woman. Maria da Penha Law.
Shelter.
INTRODUÇÃO
A violência doméstica não é um tema novo a ser debatido, pois está pautado há
vários anos, mas que, somente a partir do século XIX passou a ser estudado
profundamente, tempo em que houve a constitucionalização dos Direitos Humanos, que
trouxe à tona a relevância e importância de se estudar a violência de gênero. Bastante
atualizado e que atinge milhares de mulheres, crianças e idosos, ressaltando a grande
forma de preconceito de gênero, fazendo com que as mulheres sejam as grandes vítimas
desse tipo de violência. No Brasil esse tema foi ampliado ao conhecimento da população
a partir da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida também como “Lei Maria da
Penha”.
Existem muitas nuances a ser observadas acerca do tema "LEI MARIA DA PENHA:
Casas de abrigo de Porto Velho-Ro para mulheres que sofrem violência doméstica", já que
o Estado cumpre uma parcela mínima da sua obrigação com as normas criadas e apoio
que dão à mulher que sofre violência doméstica.
Assim, buscou-se tratar a violência contra a mulher, incluindo seus aspectos
históricos e seu conceito. Ainda, o Estado, suas definições, funções sociais e ainda, as
funções sociais da Lei Maria da Penha. E por fim, discussão sobre a Lei Maria da Penha, o
princípio da igualdade, suas funções, a importância dos princípios constitucionais, a
aplicabilidade da legislação no ordenamento jurídico e as medidas protetivas da Lei.
Sabe-se que o abrigo para mulheres, é conhecido como refúgio para estas que
foram agredidas, sendo um local de proteção e apoio temporário quando escapam da
violência doméstica praticada pelo parceiro.
A Lei Maria da Penha aponta a proteção das mulheres em relação aos membros da
sua comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural (pai, mãe, filha etc.),
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civil (marido, sogra, padrasto ou outros), por afinidade (primo ou tio do marido, por
exemplo) ou afetividade (amigo que mora na mesma casa). Isto é, asseguram maior
proteção frente àqueles indivíduos que deveriam proporcionar à vítima (mulher) um
mínimo de amor, respeito e dignidade, valores que devem estar presentes em qualquer
entidade familiar (CAVALCANTI, 2007)
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Através do tema em questão, tem-se assim, a pergunta da problemática escolhida:
Qual a função das Casas de abrigo de Porto Velho-Ro para mulheres que sofrem violência
doméstica? E quais as medidas de proteção à mulher quando se trata da violência contra
as mesmas, verificando as formas de combate à violência contra a mulher?
Em hipótese, a violência contra a mulher acarreta demasiadas consequências no
futuro das famílias e da própria sociedade, atrapalhando no convívio social. A Lei n. 11.340
de 2006 previu aumento de pena, prisão em flagrante e preventiva para o agente ofensor,
e a determinação de medidas protetivas em benefício da mulher, como medidas eficazes.
E ainda, as Medidas Protetivas de Urgência tem sido medidas cautelares que visam
salvaguardar a mulher contra a violência contra a mulher e até a própria família.
O presente trabalho tem por objetivo analisar como funcionam as casas de abrigo
de Porto Velho-RO, e o que oferecem para as mulheres que sofreram violência doméstica
e que procuram o local para abrigar.
Os objetivos específicos do presente trabalho são analisar na literatura sobre a Lei
Maria da Penha, suas funções sociais; apresentar sobre a dignidade humana e a proteção
da mulher quanto à violência doméstica; verificar quais os princípios dos direitos humanos
e dignidade humana quanto aos direitos da mulher; verificar as medidas protetivas da Lei
sobre a Lei Maria da Penha; e analisar violência doméstica e familiar contra a mulher e o
abrigo.
A metodologia aplicada foi de estudo literária, com jurisprudências. A pesquisa é
científica, de abordagem qualitativa, sendo incluso a entrevista na casa abrigo, objetivando
gerar conhecimentos para a elaboração do texto do trabalho de conclusão de curso,
através do método de abordagem dedutivo, no qual corresponde à extração discursiva do
conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas, uma vez que o
pesquisador ira estabelecer relações do geral para o particular, a partir de raciocínio lógico,
chegar à verdade daquilo que propõe (FURASTÉ, 2015).
A metodologia teve como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica, sendo
laborados a partir de material já publicado como, por exemplo, livros, sites, constituído
principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado
na internet e pesquisa documental quando elaborada a partir de materiais que não
receberam tratamento analítico.
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Buscou-se tratar do que seria a Lei Maria da Penha, incluindo a dignidade Humana e a
proteção da mulher quanto às formas de violência doméstica, incluindo seus princípios dos
direitos humanos e dignidade humana, as medidas protetivas e seu abrigamento e a
unidade de apoio à mulher vítima de violência em Porto Velho-RO.
Ainda, obteve o método indutivo, que é considerado um método que pode ser
obtido pela conclusão geral e premissa individual, caracterizando etapa de observação,
análise, derivação e verificação do assunto abordado.
1 LEI MARIA DA PENHA
A Lei n. 11.340/06 foi editada, passando a ser conhecida por lei "Maria da Penha",
em homenagem a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica, que, em 1983, foi
vítima de duas tentativas de homicídio, perpetradas pelo companheiro, o professor
universitário Marco Antônio Herredia, onde sua primeira ação foi dar um tiro e ela ficou
paraplégica, vindo logo após a tentativa de eletrocutá-la. Após as tentativas de homicídio,
Maria da Penha começou a atuar como militante de movimentos sociais que combatem a
violência contra a mulher.
Ribeiro (2013, p. 62) dispõe que:
O caso Maria da Penha chegou ao conhecimento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA - Organização
dos Estados Americanos - que tem como missão analisar as petições
relacionadas à violação de direitos humanos. Em agosto de 1998, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu a denúncia
apresentada pela própria Maria da Penha, bem como pelo CEJIL Comitê Latino Americano e do Caribe para a defesa dos direitos da
mulher - CLADEM.
Assim, Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de violência familiar praticada
diversas vezes por seu marido. Como a violência era incansável culminou em uma tentativa
de homicídio que lhe causou paraplegia irreversível (FREITAS, 2012).
Observe-se o art. 1º da Lei 11.340:
Art. 1. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8 do art. 226
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
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Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de
assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.
Está mais do que expresso que a lei visa “coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher”, destacando especialmente os fatos ocorridos dentro do âmbito,
doméstico, familiar ou intrafamiliar.
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Em vigor desde setembro de 2006, a Lei n. 11.340 tem sido o paradigma na proteção
contra a violência doméstica contra a mulher. Seu objetivo tem sido o resguardo e o
acolhimento à mulher contra todo tipo de violência, seja ela, de natureza física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral.
Maria Berenice (2007, p. 13) retrata isso em sua obra:
Como muitas outras mulheres Maria da Penha, reiteradamente
denunciou as agressões que sofreu. Chegou a ficar com vergonha de
dizer que tinha sido vítima da violência doméstica e pensava: se não
aconteceu nada até agora, é porque ele, o agressor, tinha razão de
tê-la agredido. Mas, ainda assim, não se calou. Em face da inércia da
Justiça Maria da Penha escreveu um livro, uniu-se ao movimento de
mulheres e, como ela mesma diz, não perdeu nenhuma oportunidade
de manifestar sua indignação.
O Brasil foi condenado internacionalmente em 2001, pelo fato de que a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos ter se interessado pelo fato da Maria da Penha ter
pedido informações ao governo brasileiro e não ter recebido nenhum tipo de resposta,
impuseram que o Brasil pagasse uma indenização em cerca de 20 mil dólares em favor da
Maria da Penha, pedindo que algumas medidas fossem tomadas imediatamente e fazendo
com que fossem mudadas algumas questões processuais para tornar mais céleres os
procedimentos, tudo isso informado no relatório da OEA (VICENTIM, 2021)
Foi iniciado um projeto de um consórcio incluindo 14 organizações não
governamentais - ONG'S, que trabalham com a questão da violência contra a mulher, cujo
projeto final foi enviado ao Congresso Nacional.
Segundo Souza (2008, p. 37):
A função social da Lei Maria da Penha busca a real igualdade de
gênero no que diz respeito à necessidade de pôr fim à violência
doméstica, já que nesse campo é patente a desigualdade existente
entre os gêneros masculino e feminino, pois as mulheres aparecem
como a parte que sofre as discriminações e violências em índices
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consideravelmente maiores, não só pelas diferenças físicas, mas
também, culturais que envolvem o tema.
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O artigo 4° da Lei 11. 340 menciona que “na interpretação desta Lei serão
considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares
das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”
Vem seguindo uma interpretação dada por Sérgio Ricardo de Souza (2008), de que
o artigo deu uma especialização ao preceito, a lei traz que não quer um Juiz que não esteja
incluso na realidade social de tal fato, ao contrário, quer um que seja conhecedor de tal
realidade social e que tenha sensibilidade para interpretar todos os institutos que vem
sendo traçados na Lei 11.340/06.
Existe uma questão que é foco de uma indagação contínua, quando o sujeito passivo
é o homem, aplica-se a Lei 11.340/06? Não está incluído nesta lei o homem que sofre
violência, pois, quando ocorre uma situação desta o tratamento há de ser o geral, aquilo
que é traçado no Código de Processo Penal e Penal.
A função social do Estado e da Lei nasce para quebrar todos esses paradigmas,
todos os preconceitos culturais, buscar meios e artifícios não para colocar a mulher em
posição superior ao homem, mas sim, para colocar em posição igualitária, pois o
sofrimento de grande parte das mulheres não é de hoje, vem de séculos passados, quando
não era dado sequer o direito de escolher seus representantes e até mesmo nos dias de
hoje, quando não se pode mostrar o rosto em alguns países (PLONER, 2008, p. 313).
A Lei 11.340/2006 tem por objetivo erradicar ou pelo menos, minimizar a violência
doméstica e familiar contra a mulher. É visto que a violência que, na acepção do art. 7º da
referida lei, abrange outras formas diversas da vis corporalis, como as formas de violência
psicológica, patrimonial, sexual e moral. Ademais, o legislador pretendeu fossem utilizados
diversos instrumentos legais para combater a violência contra a mulher, sendo que o
Direito Penal se apresenta como uma de suas facetas.
2 A DIGNIDADE HUMANA E A PROTEÇÃO DA MULHER EM FACE DAS DIVERSAS
FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
De acordo com os princípios constitucionais, é descrito como conjunto de regras e
normas, havendo a necessidade de discutir sobre a dignidade humana e a proteção da
mulher, uma vez que se estuda também sobre a Lei Maria da Penha, quando envolve a
violência contra a mulher, não tem sido um tema novo para debater, mas que se passou a
estudar com mais frequência.
2.1 PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E DA DIGNIDADE HUMANA
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Barcellos (2008, p. 202-203) descreve que "as normas-princípios sobre a dignidade
da pessoa humana são, por todas as razões, as de maior grau de fundamentalidade na
ordem jurídica como um tudo. A elas devem corresponder as modalidades de eficácia
jurídica mais consistentes."
Sarlet (2001, p. 60) define como:
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Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e
distintiva de 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 co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais
seres humanos.
Diante do exposto, esse princípio está previsto no art. 1º, inciso III da Constituição
Federal de 1988, constituindo um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
inerente à República Federativa do Brasil. Sua finalidade, na qualidade de princípio
fundamental, é assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados
pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano
(SANTANA, 2010).
A autora Flávia Piovesan (2004, p. 54) descreve que:
A dignidade da pessoa humana, [...] está erigida como princípio
matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido,
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.
Contextualiza-se quanto à conferência da dignidade da pessoa humana um status
de princípio fundamental, da fonte de todo ordenamento jurídico brasileiro, no qual é
manifestada pelo STF:
[...] o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que
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conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em
nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos
em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo
[...].(BRASIL, 2009)
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Sarmento e Galdina (2006, p. 140) dispõe que:
Ocorre que, com a interpenetração dos Direitos Público e Privado e
a constitucionalização do Direito Civil, o princípio da dignidade da
pessoa humana deve ser aplicado não apenas às relações do
indivíduo com a sociedade e o Poder Público, mas também às
relações interindividuais de cunho civil e comercial, e é aí que surge
a ideia de relativização da dignidade da pessoa humana, pois, em se
tratando de indivíduos em situação de igualdade, a dignidade de um
indivíduo encontra-se em contraposição à igual dignidade do outro.
O valor compreendido na dignidade da pessoa humana no fundamento da
República é absoluto, inafastável, não podendo, inclusive, ser renunciado, pois tem
consistido ao respeito da integridade do homem, devendo sempre ser levado em conta
por constituir a essência e o fim maior do Estado Democrático de Direito (SANTANA, 2021).
Braga e Oliveira (2012, P. 8) descrevem que:
A sedimentação do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa
humana, na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º, inciso III
estremeceu as bases do direito civil, mais especificamente no ramo
do direito de família, uma vez que neste âmbito o indivíduo obtém
plena realização da sua dignidade enquanto ser humano, porque o
elo entre os integrantes dessa sub-sociedade (família) deixa de
representar a conotação patrimonial para envolver, sobretudo, o
afeto, carinho, amor e a ajuda mútua.
Assim, a violência familiar cria um status constitucional. Desta feita, o respeito à
mulher é manifestado nas garantias de igualdade material, liberdade, integridade e
solidariedade, todas consagradas e asseguradas na Constituição Federal e no Código Civil
de 2002, harmônicos com a ideia de justiça distributiva e dignidade da pessoa humana,
fundamento da República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III) (CAVALCANTI, 2005).
3 DIREITOS HUMANOS QUANTO AOS DIREITOS DAS MULHERES
No tocante à violência contra a mulher, destaca-se o sistema regional de proteção
pela Organização dos Estados Americanos (OEA), por conferir tratamento especial a esse
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assunto, por meio da Convenção de Belém do Pará, que é o único tratado internacional
que aborda especificamente a questão da violência de gênero.
Em 1993, por momento da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena,
ficou registrado na Declaração e Programa de Ação de Viena, que é considerado o primeiro
instrumento internacional que especializa a expressão "direitos humanos da mulher",
conforme Brasil (2006), em seu art. 18, parte I:
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Os Direitos humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino
constituem uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos
humanos universais. A participação plena e igual das mulheres na
vida política, civil, econômica, social e cultural, em nível nacional,
regional e internacional e na erradicação de todas as formas de
discriminação com base no sexo constituem objetivos prioritários da
comunidade internacional.
A violência com base no gênero da pessoa e todas as formas de
assédio e exploração sexual, incluindo as resultantes de preconceitos
culturais e tráfico internacional, são incompatíveis com a dignidade e
o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. Tal pode ser
alcançado através de medidas de caráter legal, da ação nacional e da
cooperação internacional em áreas tais como o desenvolvimento
sócio-econômico, a educação, a maternidade e os cuidados de saúde,
e assistência social.
Diante disso, a primeira vez que se reconheceram em um foro internacional que os
direitos da mulher são direitos humanos. Em decorrência do Programa de Ação seguida
em Viena, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 48/104, de 20 de
dezembro de 1993, que contém a Declaração sobre violência contra a mulher, tema que
até então não contava com nenhum documento específico em nível mundial (RIBEIRO,
2013).
A declaração elucida determinadas condutas que podem ser expressamente a
mutilação genital e diversas práticas tradicionais discriminatórias, desenvolvendo no
sentido de que os Estados não devem chamar quaisquer costumes, tradições ou exposições
religiosas para esquivar-se de duas obrigações com respeito à proscrição da violência
contra a mulher (RIBEIRO, 2013).
A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 5º, aproveitou a igualdade de
todos perante a lei, sendo explícito no artigo 226, §5°, no qual reconheceu a igualdade
entre homens e mulheres na família, acionando inteiramente, entretanto, na legislação
pelos compromissos internacionalmente assumidos.
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Assim, Ribeiro (2013, p. 46) descreve que:
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A política de combate à violência contra a mulher é uma das
modalidades de políticas de ações afirmativas pautada nas
discussões da comunidade internacional relacionada aos direitos
humanos. Para tanto, entende-se que os direitos humanos são
dotados de universalidade e de fundamentalidade.
Debatem-se os direitos humanos como responsabilidade compartilhada entre
Estados e sociedade pela proteção dos direitos, cujos Estados devem ser atuados na órbita
interna de acordo com padrões de direitos humanos, por meio dos deveres de respeito e
garantia, não violando assim, os direitos da pessoa, podendo dialogar o ordenamento
jurídico doméstico com os modelos internacionais.
4 MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI
O processo protetivo para o sistema da Lei Maria da Penha é composto pelas
medidas destinadas ao agressor e à vítima, aspectos procedimentais das medidas e
consequências do descumprimento.
O processo por violência doméstica contra mulheres tem uma particularidade que
o distingue de todos os outros, cuja razão é a relação dúplice que a vítima mantém com o
agressor (de amor e ódio), que na maioria dos casos, não deseja a sua punição, mas
simplesmente livrar-se da violência.
Para a efetividade dos processos protetivo e criminal de violência doméstica, o
aplicador do Direito deve apropriar-se de conceitos metajurídicos, como forma de
compreender os motivos que levam a vítima a não processar o agressor. A tendência é de
que todos os inquéritos sejam arquivados ou os réus absolvidos, ante o repetitivo
comportamento da vítima - ainda que esteja em grave situação de risco - de inocentar o
agressor (CARNEIRO, 2012)
Segundo Dioto et al. (2015, p. 9), este descreve com suas palavras que:
A lei 11.340 de 2006 permitiu as mulheres uma proteção mais rápida
nos casos de violência familiar e doméstica. A medida protetiva
proporcionada pela lei pode afastar o agressor de sua casa em 48
horas, sendo também afastado dos filhos. Outra medida trazida pela
lei é o atendimento específico à vítima, ou seja, muitas vezes a mulher
depende financeiramente do agressor. Por isso, além de receber
tratamento médico gratuito, a vítima tem um tempo em que poderá
ser incluída em algum programa de assistência mantido pelo
governo.
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O sistema penal é uma via inadequada para assegurar os direitos das mulheres a
uma vida sem violência. O enfrentamento da violência de gênero não deve passar pela
intervenção do sistema penal como “equivocamente” muitas feministas acreditam. Na
avaliação da autora a violência de gênero não se diferencia dos demais delitos classificados
como de menor potencial ofensivo pela Lei nº 9.099, de 1995 (NUNES, HITA, 2010).
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Figura 1: Discriminação e violência de gênero

Fonte: FGV, FBSP, SENASP, 2016 –Pesquisa “Mulheres nas Instituições Policiais”
Para a autora a Lei nº 11.340, de 2006, “superprotege” a mulher quando determina,
pelo art. 16, que a “renúncia à representação”, ou seja, a desistência do processo se dê em
audiência especialmente designada para tal fim: “A mulher passa a ser assim objetivamente
inferiorizada, ocupando uma posição passiva e vitimizadora, tratada como alguém incapaz
de tomar decisões por si própria”. Para a autora, “o efetivo rompimento com as tendências
criminalizadoras [...] é parte indispensável do compromisso com a superação das relações
de desigualdades, de discriminação, de exclusão”.
Diotto et al. (2015, p. 9) dispõe que:
A lei 11.340 de 2006 permitiu as mulheres uma proteção mais rápida
nos casos de violência familiar e doméstica. A medida protetiva
proporcionada pela lei pode afastar o agressor de sua casa em 48
horas, sendo também afastado dos filhos. Outra medida trazida pela
lei é o atendimento específico à vítima, ou seja, muitas vezes a mulher
depende financeiramente do agressor. Por isso, além de receber
tratamento médico gratuito, a vítima tem um tempo em que poderá
ser incluída em algum programa de assistência mantido pelo
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governo.
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Dessa forma a Lei nº 11.340, de 2006 ao afastar a aplicação dessa lei estaria ferindo
o princípio da isonomia. Em seu entendimento as medidas protetivas que obrigam ao
ofensor ao afastamento do convívio familiar, inclusive dos filhos menores, violariam direitos
fundamentais dos filhos menores e, portanto, os direitos fundamentais da criança e
adolescentes nos termos da CF/88.
Percebe-se que a aplicabilidade da lei, as medidas protetivas são consideradas de
formas fundamentais, não concordando com o fato da mulher ter que comparecer perante
o juiz para desistir da ação penal. Uma vez que a Lei foi criada para proteção.
A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas que obrigam o agressor (art. 22) e
medidas protetivas de urgência que obrigam a vítima (arts. 23 e 24), de cunho pessoal ou
real, pois destinadas à pessoa do agressor, da vítima ou aos bens, em razão do caráter
satisfativo, não estando vinculadas a um inquérito ou processo criminal (FERNANDES,
2015).
Para garantir o cumprimento das medidas, nos termos da lei, poderá o juiz requisitar,
a qualquer momento, auxílio da força policial. Além disso, nas medidas que obrigam o
agressor, aplica-se o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 461 do Código de Processo Civil
(FERNANDES, 2015).
Quando se trata da busca por combate e prevenção às formas de violência contra a
mulher têm-se por base os estudos de gênero. Segundo Teles (2003), os estudos sobre a
categoria gênero surgem para demonstrar e sistematizar desigualdades socioculturais
entre homens e mulheres. Essas refletem na esfera pública e privada de ambos, impondo
lugares sociais nos quais o poder do homem geralmente está acima dos direitos das
mulheres, submetendo-as às necessidades pessoais e políticas dos homens, o que as torna
dependentes.
Conforme Miranda (2009), a Lei 11.340/06 é reconhecida como um avanço,
possibilitando a transformação do sistema patriarcal e seu poder regulador em nome de
princípios de igualdade, de equidade e de justiça social. Essa Lei estabelece as medidas de
proteção da integridade física, dos direitos da mulher e as medidas de assistência,
definindo que a atenção à mulher em situação de violência se dê de forma integral, e
contemplando o atendimento psicológico, jurídico e social.
Não deixando de comentar sobre o quadro de definição do feminicídio a
impunidade; assim, teóricas como Rita Segato e Marcela Lagarde têm chamado a atenção
para a “rede de proteção dos responsáveis” que cercam tais mortes e defendem que o
feminicídio deve ser concebido como um crime de Estado (SEGATO, 2015).
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Segundo Lagarde (2004) apud Pasinato (2011, p. 232):
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Para que se dê o feminicídio concorrem de maneira criminal o
silêncio, a omissão, a negligência e a conveniência de autoridades
encarregadas de prevenir e erradicar esses crimes. Há feminicídio
quando o Estado não dá garantias para as mulheres e não cria
condições de segurança para suas vidas na comunidade, em suas
casas, nos espaços de trabalho e de lazer. Mais ainda quando as
autoridades não realizam com eficiência suas funções. Por isso o
feminicídio é um crime de Estado.
Não obstante a importância dessas ações, elas não são suficientes para assegurar
a efetiva aplicação da LMP, a proteção das mulheres vítimas e o fim da impunidade. Sem
dúvida, a Lei Maria da Penha deu maior visibilidade à violência contra mulheres e tem
encorajado um número cada vez maior de denúncias, por parte de mulheres vítimas que
se veem, agora, mais bem amparadas.
5 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E ABRIGAMENTO
Tradicionalmente, as mulheres em situação de violência doméstica e familiar que
necessitam de abrigamento têm sido encaminhadas às Casas-Abrigo. Esses serviços
constituíram a primeira resposta do Estado brasileiro para as mulheres em situação de
violência sob grave ameaça e risco de morte.
Atualmente, com a promulgação da Lei Maria da Penha, a demanda das mulheres
por abrigamento tornou-se mais complexa, na medida em que são previstas outras
medidas para a proteção das mulheres ameaçadas, tais como: as medidas protetivas de
urgência voltadas para impor limitações ao acusado da agressão (Art. 222) e outras
voltadas para garantir os direitos e as necessidades da mulher em situação de violência
(Art. 233).
Outro importante aspecto diz respeito à necessidade de um abrigamento de curta
duração nos casos em que as mulheres estão aguardando a concessão das medidas
protetivas de urgência e não se sentem seguras para permanecer em seus lares até seu
deferimento.
Nesses e em outros casos, fica reforçada a necessidade da implantação das ‘casas
de acolhimento provisório de curta duração’. Todavia, vale ressaltar que a criação das casas
de acolhimento provisório de curta duração não extingue a necessidade da existência das
Casas-Abrigo, visto que muitas mulheres – mesmo sob os benefícios das medidas
protetivas previstas na Lei Maria da Penha – continuam sofrendo ameaças por parte de
seus (ex)-parceiros.
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Vale reforçar que a prisão preventiva do agressor (também prevista na Lei
11.340/2006, e que em geral tem sido concedida quando do não cumprimento das
medidas protetivas por parte do agressor) não tem prazo determinado, pois deve ser
revista a cada 90 dias, a fim do juiz, rever sua decisão de ofício, seja pra manter, seja pra
revogar.
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5.1 CASA ABRIGO
A Casa Abrigo, constitui unidade pública estatal de prestação de serviços de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que acolhe e protege provisoriamente
mulheres com risco de morte vítimas de violência doméstica e familiar, ou nas relações
íntimas de afeto, e filhos do sexo masculino, até doze anos de idade incompletos, e
dependentes do sexo feminino, sem limitação de idade.
O ingresso na Casa Abrigo ocorre por meio de encaminhamento das Delegacias
Especiais de Atendimento à Mulheres – DEAM´s, mediante apresentação de registro de
boletim de ocorrência e solicitação de medida protetiva realizados em qualquer Delegacia
de Polícia. O endereço da Casa Abrigo é mantido em sigilo por motivos de segurança.
6 UNIDADE DE APOIO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (UAMVVD) EM
PORTO VELHO-RO
Casa da Mulher, que é uma Unidade de Apoio à Mulher Vítima de Violência
Doméstica (UAMVVD). A discrição é intencional: visa manter as vítimas protegidas e longes
de seus agressores.
A Casa registrou, desde 2010, um aumento de 291% no número de atendimentos.
A equipe que trabalha dentro da casa é formada exclusivamente por mulheres. O endereço
do local é sigiloso e os nomes das servidoras também não podem ser revelados na
reportagem por questão de segurança e integridade do trabalho ali realizado (NÚBIA,
2020).
A principal porta de entrada da vítima de violência doméstica na Casa de abrigo é
pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Atendimento à Mulher
Vítima de Violência Doméstica – CREAS Mulheres, mas também pode ocorrer pelo Plantão
Social.
No geral, a Casa tem capacidade para receber até 15 mulheres, que, o primeiro
contato da vítima com as servidoras do local acontece assim que ela é levada à unidade,
através da coordenação.
São realizados os procedimentos burocráticos, nos quais, as vítimas geralmente
passam por uma consulta com a psicóloga e a assistente social, técnicas no local e, por fim,
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as mulheres e os filhos que estiverem com elas serão encaminhadas ao quarto onde ficarão
hospedados.
Depois que as vítimas são encaminhadas pelo Creas Mulher ou pela Delegacia da
Mulher até a Casa, as mulheres passam a ficar sem acesso a celular ou internet e não podem
sair para 'passear na rua', por exemplo. Todo o contato com o mundo exterior é mediado
pelas profissionais da Casa, pois o senso de segurança é a coisa mais urgente.
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O período oferecido para a vítima ficar na Casa é de 90 dias, podendo ser
prorrogado por mais 90 dias. Durante essa fase, a mulher se adapta à rotina da Unidade,
incluindo o consumo de cinco refeições diárias, horário de televisão, dinâmicas e recreação
com momentos de embelezamento (NÚBIA, 2020).
6.1 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO
À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CREAS MULHERES
O Creas de Porto Velho fica na Rua Antônio Lourenço Pereira de Lima (Antiga Rua
Venezuela), nº 2360, Bairro Embratel. No Espaço Mulher, ao lado da Maternidade Municipal
Mãe Esperança, Porto Velho, tem seu horário de atendimento das 8h às 18h de segundafeira a sexta-feira.
O Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Atendimento à
Mulher Vítima de Violência Doméstica (Creas Mulheres) lida diariamente com situações de
agressões praticadas por homens, sejam elas de maridos contra companheiras, de filhos
com as mães ou de pais contra filhas.
O Creas é um ponto de apoio para auxiliar a vítima de violência, cuja principal missão
é cessar o ciclo da violência contra essa mulher. No primeiro momento em que a mulher
busca atendimento, esta vai encontrar uma equipe à disposição da mulher que sofreu
violência.
No momento em que a vítima dá entrada na unidade, esta é encaminhada ao
atendimento com a equipe técnica, formada por uma psicóloga, assistente social e jurídica.
Após o primeiro contato com a vítima, a psicóloga pode encaminhá-la à delegacia para
realizar, por exemplo, o registro do boletim de ocorrência ou até para a Defensoria Pública,
onde recebe orientações jurídicas.
Entre as necessidades principais oferecidas para respaldar a vida da vítima de
agressão, é o registro do boletim de ocorrência na delegacia. É única coisa que vai deixar
claro para a Justiça que a mulher é vítima de violência doméstica.
Acompanhamento psicológico, pela questão emocional por conta do
relacionamento. O Creas tem parceira com 'clínicas escolas', que oferecem atendimentos
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gratuitos; ou ainda são encaminhadas aos Centro de Atenção Psicossocial (Caps);
Encaminhamento à Unidade de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica; Ciclo da
violência contra a mulher.
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A psicóloga explica que a violência doméstica funciona como um sistema circular, o
chamado Ciclo da Violência Doméstica, que apresenta:

"Em alguns relacionamentos, a mulher, sem entender do ciclo, vive
cada fase com a intenção de espera da etapa da 'lua de mel', mas ela
não compreende que isso é um ciclo com mais perdas do que
ganhos. Muitas delas percebem o ciclo da violência só depois de
saírem do relacionamento", explica Thaís - psicóloga.
6.2 ANÁLISE DAS CASAS DE ABRIGO PARA MULHERES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA
DOMÉTICA
Se tratando das casas de abrigo para mulheres em Porto Velho, foi analisado,
conforme questionário aplicado, o mesmo foi respondido pela Magda Dos Santos De Sá,
Coordenadora de Unidade - Unidade de Acolhimento Para Mulheres Vítimas de Violência
Doméstica, sobre as instituições.
A primeira pergunta foi se existe casa abrigo ou de apoio às mulheres vítimas de
violência em Porto Velho e quantas casas existem. A resposta foi a seguinte:

Sim, Unidade de acolhimento para mulher vítima de violência
doméstica (casa abrigo).
Sim, existe uma casa Abrigo que acolhe as mulheres vítimas de
violência doméstica, no município de Porto Velho, que é uma
organização Governamental (OG) do executivo Municipal, sem fins
lucrativos;
A Casa Abrigo oferta o serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas
de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto com risco de morte, bem
como de seus dependentes.
A segunda pergunta foi qual o passo a passo para a mulher ser assistida. E, se sim,
qual a capacidade. Assim, teve como resposta:

Este acolhimento para mulher em situação de violência em risco
eminente de morte, para proteção à ela e seus filhos ou dependentes.
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O Ingresso das mulheres na Unidade de Acolhimento dar-se-á, por
meio do registro de Ocorrência Policial na Delegacia da Mulher, bem
como, exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Em
seguida é encaminhada ao Centro de Referência de Atendimento à
Mulher Vítima de Violência Doméstica (CREAS MULHER), onde
receberá a demanda, com a ocorrência policial, e procederá o
acolhimento com encaminhamento técnico para a unidade de
acolhimento. Obs: Os acolhimentos em finais de semana, feriados e
período noturno são realizados mediante ocorrência policial, pelo
Plantão Social, que encaminhará a demanda à Unidade de
Acolhimento para providências necessárias.
Temos a capacidade para receber 8 famílias.
O CREAS mulher é o Acolhimento provisório com estrutura para acolher pessoas e
grupos familiares com privacidade. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo
por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições
de se sustentarem.
A terceira pergunta traz qual o tempo máximo de permanência no local. Tem-se
como resposta:

O tempo de acordo com a Lei 11.340/2006 (Maria da Penha), é de 90
dias prorrogável por mais 90 dias, mas cada caso requer um plano de
acordo com suas especificidades.
Poderão permanecer por um período de até 90 (noventa) dias,
prorrogável uma única vez por mais 90 (noventa) dias, mediante
parecer fundamentado da equipe técnica responsável.
Pelo CREAS é considerado que, a casa de passagem pode ser destinada a receber
no máximo de 50 (cinquenta) pessoas, caracteriza-se pela oferta de acolhimento imediato
e emergencial, distingue-se por ter um fluxo mais rápido, uma vez que recebe indivíduos
em trânsito, com uma permanência máxima de 90 dias.
A quarta questão questiona quais as exigências para ela ingressar e sair do local.
Assim, a resposta foi a seguinte:

Não há exigências, o que existe são protocolos e regras de segurança
para salvaguardar as vidas das famílias acolhidas, como também da
equipe de servidoras.
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São condições cumulativas necessárias para a admissão na Unidade de
Acolhimento:
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– Comprovação fundamentada do risco iminente de morte da
mulher, em razão de violência doméstica e familiar.
– Ter sido encaminhada pela DEAM, Centro de Referência da Mulher
ou Plantão Social.
– Ter mais de 18 anos de idade ou já ter sido emancipada na forma
da lei.
– Apresentar, obrigatoriamente, Boletim de Ocorrência com
representação lavrado por autoridade policial nas Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher.
– Ser residente no Município de Porto Velho ou Distritos;
A demanda só poderá ser desligada oficialmente da Unidade de
Acolhimento nos dias úteis, com acompanhamento e presença da
equipe técnica. Caso ela decida o desligamento da Unidade de
Acolhimento, por livre e espontânea vontade sem resolver suas
demandas jurídicas, sociais e/ou psicológicas, será feito mediante
atendimento da equipe técnica e assinatura do termo de
desligamento.
Na quinta questão, foi perguntado qual o oferecimento da casa de abrigo, e foi
respondido da seguinte forma:

Para acolhimento, registro de boletim de ocorrência e solicitação de
Medida Protetiva.
Local de proteção, com atendimento psicossocial e atividades com
educadoras que auxiliam no fortalecimento da autoestima, no
empoderamento e incentivam a autonomia. Também é oferecido
atendimento interdisciplinar às demandatárias, promovendo ações
de assistência que respondam às necessidades de segurança,
educação, saúde, acesso à justiça e à promoção da cidadania.
Os servidores que trabalham com escutas de mulheres em delegacias, defensorias,
Ministério Público ou unidades da Justiça podem indicar a mulher para as Casas abrigo.
Assim como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e os
Centros de Referência de Assistência em Saúde (CRAS) também podem fazer essa triagem.
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Em geral, essa análise é feita por assistentes sociais ou psicólogos que, ao escutá-la,
detectam a vulnerabilidade da mulher em relação ao agressor e a direcionam para o local
mais adequado.
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Em geral, o tempo de acolhimento nas casas abrigo é de até 90 dias. Mas o prazo
pode ser ampliado. Assim como as histórias e as necessidades, o tempo necessário para
reintegrar as mulheres e as crianças na sociedade pode variar também. Há
mulheres/famílias que ficam apenas um dia; outras vivem muitos meses no abrigo.
Elas podem entrar no programa de acolhimento acompanhadas ou não de seus
filhos. Nesses casos, mães e filhos são abrigados em um mesmo quarto. Não é permitida a
livre comunicação das vítimas acolhidas com parentes ou amigos fora da casa durante o
período de abrigo. Quando necessitam de comunicação, ela é monitorada.
Na sexta pergunta, foi questionado como é o dia a dia da mulher abrigada durante
a estadia, e obteve a resposta:

Fazem durante o dia as refeições com horários estabelecidos dos
quais são:
07:30h-café da manhã, 12:00h-almoço, 16:00h-lanche, 19:30:00hjantar. Além disso, elas têm uma sala das quais assistem televisão e
tem atividades elaboradas pelas educadoras de plantão como:
Zumba, filme reflexivo, confecção de artesanato e meditação.
Durante sua estadia recebem atendimento psicológico e do serviço
social conforme suas necessidades, além de fazerem atividades de
rotina diária, quanto a limpeza da casa, saídas emergenciais caso
ocorra tal demanda.
Na sétima pergunta indagou-se a respeito das principais carências ou necessidades,
e como resposta teve:

Oficinas profissionalizantes, que auxiliem na fonte de renda, para
assim promover autonomia das mesmas.
Por fim, nas palavras de Coutinho e Sani (2010), as principais carências ou as
necessidades de ajuda quando do ingresso nas instituições de acolhimento e o suporte,
formal e informal, percebido e recebido, a percepção do passado familiar violento e as
perspectivas de futuro.
Por fim, as casas abrigo tem como objetivo prestar atendimento psicológico e
jurídico e encaminhar para programas de geração de renda, e até fornecer
acompanhamento pedagógico às crianças, uma vez que não poderão frequentar uma
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escola comum enquanto estiverem ali. É um momento em que a mulher sai de circulação,
rompe com tudo, laços, vínculos, para não correr o risco de ser morta.
Quando a mulher volta para casa, é muito relativo a continuidade de agressões com seu
parceiro. Nem todo casal volta como antes.
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CONCLUSÃO
A Lei Maria da Penha tem sido marco legal em relação a um crime considerado até
2006 de menor potencial ofensivo e punido com pagamento pecuniário, cuja Lei
11.340/2006 mudou a ideia de que violência doméstica deva ser tratada no âmbito privado.
A norma estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime e deve
ser apurado por meio de inquérito policial e remetido ao Ministério Público.
A lei tipifica as situações de violência doméstica, proíbe a aplicação de penas
pecuniárias aos agressores, amplia a pena de um para até três anos de prisão e determina
o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como de seus
dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social. Esses crimes são
julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher, criados a
partir dessa legislação, ou nas Varas Criminais em casos de cidades em que ainda não existe
essa estrutura.
Como é comum a mulher negar para si mesmo o grau de gravidade em relação à
violência sofrida, apenas uma avaliação profissional pode mensurar os graus de risco da
situação vivida. Além da escuta da mulher, os psicólogos ou assistentes sociais analisam
critérios relacionados ao comportamento do agressor, como uso de armas brancas ou de
fogo, histórico criminal, abuso de animais domésticos, histórico de agressões a conhecidos,
estranhos ou a policiais.
Assim como tentativas ou ideias suicidas, não cumprimento de medidas protetivas
de urgência, ser autor de abuso sexual infantil, possuir histórico de agressão aos filhos e
abuso de álcool ou drogas, entre outros.
Quando se trata das casas abrigo, estas são locais para onde mulheres vítimas ou
ameaçadas de violência doméstica são encaminhadas para que possam residir durante
período determinado, enquanto reúnem condições para retomar o curso de suas vidas.
São locais muitas vezes sigilosos, onde se presta atendimento não apenas às mulheres,
mas também aos seus filhos, em situação de risco iminente. O abrigamento é considerado
uma medida radical de proteção da vida da mulher.
Mulheres que têm filhos são autorizadas a levá-los para o abrigo. Quando entram
na Casa, precisam seguir regras de convivência, acordadas antes da entrada da família, a
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fim de proteger todos que lá vivem. Em geral, as casas acolhem entre 5 a 10 mulheres,
além de seus filhos, mas há locais preparados para acolher um número maior de mulheres
e que funcionam como uma espécie de albergue. Diferente dos abrigos, os Centros
Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM) não são sigilosos.
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Por fim, a criação de Casas Abrigo está prevista na Lei Maria da Penha para prestar
atendimento psicológico, social, jurídico, encaminhamento para atividades
profissionalizantes, programas de geração de renda, além de oferecerem
acompanhamento pedagógico de crianças, pois estas deixam de frequentar as escolas
tradicionais por questões de segurança.
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RESUMO: A responsabilidade no transporte urbano apresenta-se no mundo jurídico
através do contrato de transporte, que nada mais é do que o bilhete de viagem e cabe
ao Código de Defesa do Consumidor fazer com que os direitos dos passageiros sejam
protegidos. Ocorre que ao longo do cumprimento do objeto do contrato, o passageiro é
exposto a situações vexatórias, dentre as quais o assédio sexual. Daí a justificativa da
pesquisa, haja vista que essa prática abusiva ocorre não só em decorrência da cultura
machista enraizada em nossa sociedade, mas também pela facilidade gerada pela
superlotação dos transportes públicos brasileiros bem como identificar se, nesse contexto,
há no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de imputar a responsabilidade objetiva
a concessionária e consequentemente o dever de indenizar as vítimas de assédio sexual
praticado por terceiro. E a Para defender a hipótese lançada na presente pesquisa, será
defendido o posicionamento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
recentemente, em sede de Recurso Especial, condenou a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos a indenizar em 20 mil reais uma passageira que sofreu assédio sexual em
um vagão.
moral.

ABSTRACT: The responsibility in urban transport is presented in the legal world through
the transport contract, which is nothing more than the travel ticket and it is up to the
Consumer Protection Code to ensure that the rights of passengers are protected. It
happens that throughout the fulfillment of the object of the contract, the passenger is
exposed to vexatious situations, including sexual harassment. Hence the justification for
the research, given that this abusive practice occurs not only as a result of the macho
culture rooted in our society, but also because of the facility generated by the overcrowding
of Brazilian public transport, as well as identifying whether, in this context, there is a
possibility of attributing strict liability to the concessionaire and consequently the duty to
indemnify victims of sexual harassment practiced by a third party. In order to defend the
hypothesis launched in this research, the position signed by the Third Panel of the Superior
Court of Justice, in a Special Appeal, sentenced the Companhia Paulista de Trens
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Metropolitanos to indemnify a passenger who suffered harassment in 20 thousand reais
sex in a wagon.
KEYWORDS: Transport contract. Collective transport. Sexual harassment. Moral damage.
Civil responsibility.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, o arcabouço jurídico dispõe das regras necessárias para assegura a ordem
e boa convivência em sociedade. Estas normas disciplinam a responsabilidade civil e
garantem a indenização por danos a quem as obedece.
A proteção ao dano imaterial está prevista inicialmente na Constituição Federal, que
define que todos são iguais perante a lei, garantindo, entre outras coisas, a inviolabilidade
privacidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à reparação
dos danos materiais ou morais decorrentes da sua violação.
Neste sentido, a hipótese apresentada considerou ser o melhor entendimento,
mesmo que seja posição jurisprudencial, ante às possibilidades de responsabilização do
transportador por danos causados por terceiros a incolumidade do consumidor do serviço
de transporte.
Os casos de violação à dignidade sexual das mulheres não são recentes, mas vêm
ganhando números alarmantes, de modo que tal assunto passou a ter mais relevância na
sociedade nos últimos tempos. Apesar de grande parte dos casos ocorrerem em ambientes
privados, a violência à dignidade sexual da mulher também é uma realidade no âmbito dos
transportes públicos.
A presente pesquisa apresenta grande relevância social, visto que tal ato ocorre
não só em decorrência da cultura machista enraizada em nossa sociedade, mas também
pela facilidade gerada pela superlotação dos transportes públicos brasileiros. A
responsabilidade no trânsito urbano está representada no mundo jurídico pelo contrato
de transporte, que nada mais é do que a passagem e cabe à Lei de Defesa do Consumidor
garantir a proteção dos direitos dos passageiros. Em decorrência de tal fato os problemas
estão mais abrangentes, sendo apurada a responsabilidade daquele que ocasionar o dano.
Para defender a hipótese lançada na presente pesquisa será defendido o
posicionamento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
recentemente, em sede de Recurso Especial, condenou a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos a indenizar em 20 mil reais uma passageira que sofreu assédio sexual em
um vagão.
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1

CONTRATO DE TRASNPORTE COLETIVO URBANO

O transporte de passageiros consiste num contrato em que o transportador se
compromete a transladar, com segurança e presteza, pessoas e coisas de um local para
outro em troca do pagamento do bilhete.
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Segundo MARIA HELENA DINIZ (2005, p. 469 e 468): O contrato de transporte é
aquele em que uma pessoa ou empresa se obriga, mediante retribuição, a transportar, de
um local para outro, pessoas ou coisas animadas ou inanimadas […]”. E, mais: “O contrato
de transporte de pessoas é aquele em que o transportador se obriga a remover uma pessoa
e sua bagagem de um local para outro, mediante remuneração […].
Segundo FÁBIO ULHÔA COELHO (2015, p. 186): o contrato de transporte é aquele
em que um empresário (transportador) se obriga a entregar mercadorias de outro
(contratante, remetente ou expedidor) no local e data ajustados de comum acordo,
zelando pela integridade delas durante o deslocamento.
A natureza jurídica do contrato de transporte a denominada “cláusula de
incolumidade”, pela qual é imposta ao transportador, mesmo que implicitamente, a
obrigação de zelar pela integridade do passageiro, levando-o, a salvo e em segurança, até
o local de destino.
No entendimento de CAVALIERI FILHO (2015, p. 398), “sem dúvida, a característica
mais importante do contrato de transporte é a cláusula de incolumidade que nele está
implícita. A obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas
também de segurança. Não se obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias
para o bom sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito”.
Deveras, tem o transportador “o dever de zelar pela incolumidade do passageiro na
extensão necessária a lhe evitar qualquer acontecimento funesto”, como assinalou Vivante,
citado por JOSÉ DE AGUIAR DIAS (2011, p. 207-208).
E prossegue o eminente doutrinador: “o objeto da obrigação de custódia, cláusula
implícita de segurança, é assegurar o credor contra os riscos contratuais, isto é, pôr a cargo
do devedor a álea do contrato, salvo, na maioria dos casos, a força maior”.
Maria Helena Diniz, nesse sentido, esclarece: “O contrato de transporte, apesar de
ser um dos negócios jurídicos mais usuais, não foi regulamentado pelo Código Civil de
1916, e muito escassamente o disciplinava o Código Comercial, referindo-se apenas nos
arts. 99 a 118 aos condutores de gêneros e comissários de transporte.”
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O atual Código Civil, em seu dorso, traz a regulamentação necessária ao instituto do
contrato de transporte nos Art. 730 e seguintes - que inovou o ordenamento jurídico pátrio
ao introduzir normas gerais sobre o contrato de transporte de pessoas – estabelece, no art.
734, a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.
O Código também estipula que esta responsabilidade não pode ser evitada por
culpa de terceiro contra o qual a transportadora, de acordo com o disposto no Art. 735.
A propósito, para melhor interpretação, confiram-se os termos dos referidos
dispositivos legais:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor
da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.
Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por
acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra
o qual tem ação regressiva.
Pelo que se depreende das normas acima transcritas, é certo que a responsabilidade
do transportador pelo dano suportado pelo passageiro independe da comprovação de
culpa, bastando à vítima demonstrar que a cláusula de incolumidade não lhe foi
assegurada, que o acidente se deu no curso do transporte e que dele lhe adveio dano.
E, numa primeira leitura dos arts. 734 e 735 do CC/02, parece que essa
responsabilidade apenas pode ser suprimida na hipótese de força maior, inadmitidas as
demais causas de exclusão do nexo causal, quais sejam, o caso fortuito, a culpa exclusiva
da vítima e o fato de terceiro.
No entanto, como bem adverte CAVALIERI FILHO (2015, p.404), “essa interpretação
alçaria a responsabilidade do transportador aos níveis do risco integral, o que
aparentemente não seria compatível com a disciplina do Código em conjunto”.
Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário
representativo da controvérsia, determinou que a pessoa jurídica de direito privado,
prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros
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usuários ou não usuários do serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição
da República de 1988 (RE 591.874/MS, publicado no DJe de 21.11.2008).
1.1

RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DE TRANSPORTE
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O sistema da responsabilidade civil merece ser compreendido conforme sua teoria
geral. É imprescindível a análise dos pontos principais nos quais se faz presente o dever de
indenizar. Conforme a situação concreta é possível analisar qual a espécie de
responsabilidade se faz presente, seus pressupostos, quem responderá pelo dano sofrido
pela vítima e se há causa excludente de responsabilidade.
1.1.1 Conceito jurídico e doutrinário
A responsabilidade civil é toda ação ou omissão que gera violação de uma norma
jurídica legal ou contratual. Assim, nasce uma obrigação de reparar o ato danoso. Seu
objetivo, portanto, é a reparação econômica de um dano causado a alguém.
É possível perceber, portanto, duas figuras: a pessoa causadora do dano será
responsabilizada, pois possui o dever de reparar o prejuízo causado a outrem; e a pessoa
que foi vítima do dano, que terá o direito de ser ressarcida.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho (2018, p. 13) a responsabilidade civil é um dever
jurídico sucessivo que se originou da violação de dever jurídico originário.
O Código Civil de 2002, além de prever a responsabilidade civil por ato do próprio
indivíduo, prevê a responsabilidade por ato de terceiro ou por fato do animal. Vejamos os
dispositivos legais sobre o tema:
Art. 932. São responsáveis pela reparação civil:
I- os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e
em sua companhia;
II- o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem
nas mesmas condições;
III- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho, que lhes competir, ou em razão
dele;
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IV- os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde
se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus
hóspedes, moradores e educandos”
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Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este
causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
Na lição dada por Maria Helena Diniz (2005, p. 51): A responsabilidade civil é a
aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial
causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.
Sendo assim, quando se fala na obrigação de indenizar proveniente de um ilícito
está estritamente ligada a ideia de culpa, enquanto a obrigação de indenizar legalmente
determinada, liga-se à ideia de responsabilidade sem culpa.
A indenização do dano, portanto, é um importante elemento a ser analisado já que
atualmente nossa legislação veda o enriquecimento sem causa – a reparação deve ocorrer
na exata proporção, pois o que se busca é fazer com que a vítima retorne ao status quo
ante, quer o ressarcimento seja in natura quer seja via compensação econômica, conforme
preceitua o artigo 944, caput, do Código Civil: “a indenização mede-se pela extensão do
dano.”
É neste sentido que nos deparamos com a dificuldade em definir o quantum
indenizatório a vítima, neste contexto, portanto, observar quais são os pressupostos da
responsabilidade civil.
1.1.2 Elementos da responsabilidade civil
Os elementos são os pressupostos essências para que surja a obrigação de indenizar,
isto é, para que reste caracterizada a responsabilidade civil. Conforme ensina Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 65), os “elementos os pressupostos gerais da
responsabilidade civil são: a) conduta humana (positiva ou negativa); b) dano ou prejuízo;
c) o nexo de causalidade.
O primeiro pressuposto é a ação – a conduta humana -, seja ela positiva (comissiva)
ou negativa (omissiva). O agente causador do dano será civilmente responsabilizado, em
regra, por agir ou deixar de agir observando a culpa do agente pelo ato danoso.
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Entretanto o dever de indenizar pode provir de determinação legal, sem que o agente
tenha realizado ato ilícito, será responsabilizado pelo fato de que a lei prevê. Nestes casos
incide a Teoria do Risco, sem análise da culpa do agente legalmente responsável pela
obrigação de reparar o dano.
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O segundo pressuposto é o dano ou prejuízo suportado pela vítima do fato danoso.
O dano é elemento essencial para a existência da responsabilidade em qualquer das
espécies, seja contratual ou extracontratual, seja subjetiva ou objetiva.
O dano é a lesão a um interesse jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial (direito
personalíssimo) que foi gerado pela ação ou omissão de um indivíduo infrator. A
indenização só existe em razão de existir um dano, pois este instituto busca reparar o
prejuízo sofrido, conforme aduz Sílvio Venosa (2012, p. 302) “é necessário que tenha havido
decorrente repercussão patrimonial negativa material ou imaterial no acervo de bens, no
patrimônio, de quem reclama.”
O terceiro e último elemento essencial é o nexo causal, isto é, o liame de ligação entre
a ação e o dano. Assim, a partir da identificação da causa direta, para que gere dever de
indenizar, é necessário que ela seja adequada a produzir o resultado danoso. Na hipótese
da causa normalmente não produzir o dano não haverá responsabilidade.
Entretanto Rui Stocco (2007, p. 147) assim ensina:
Independentemente da teoria que se adote, como a questão só se
apresenta ao juiz, caberá a este, na análise do caso concreto, sopesar
as provas, interpretá-las como conjunto e estabelecer se houve
violação do direito alheio, cujo resultado seja danoso, e se existe um
nexo causal entre esse comportamento do agente e o dano
verificado.
Não há corrente preponderante a ser seguida na seara do nexo causal. O mais
adequado a ser considerado é a opinião do magistrado no âmbito da responsabilidade
civil, pois as situações serão as mais diversificadas possíveis e, somente com estudo e
análise das provas, poderá definir se haverá o dever de reparar ou não com a análise se os
pressupostos estão presentes e se não há causas excludentes de responsabilidade.
1.1.3 Excludentes da responsabilidade civil
Para ser excluída a responsabilidade civil, ou seja, o dever de indenizar o dano
causado a outrem, somente será possível com a presença das chamadas excludentes.
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Como a análise no presente trabalho quer abarcar as excludentes capazes de não gerarem
o dever de indenizar que excluam tanto responsabilidade objetiva como a subjetiva, as
situações que são capazes de atingir este objetivo são elas: culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito e força maior e fato de terceiro.
A culpa exclusiva da vítima é causa que exclui a responsabilidade civil, mas o Código
Civil não trouxe essa possibilidade expressamente, pois ele tratou apenas no que diz
respeito a culpa concorrente em seu artigo 945: “se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada conforme a gravidade de sua culpa”.
De acordo com este dispositivo, por força da jurisprudência e doutrina, fixou-se a
hipótese de culpa exclusiva da vítima, mas entendem que neste caso há o rompimento
total do vínculo entre a conduta e o dano, eximindo o dever de indenizar, enquanto na
hipótese de culpa concorrente o dever de indenizar não desaparece, mas o valor da
indenização será repartido entre os sujeitos da relação, haja vista haver culpa de ambos,
cada um responderá conforme sua culpa.
Os casos de caso fortuito e força maior não são sinônimos, mas no âmbito da
responsabilidade civil são assim consideradas e ambas excluem o dever de indenizar. Estão
relacionadas com eventos da natureza, como inundação, chuvas, terremotos no que
concerne ao significado literal do caso fortuito, enquanto a força maior são os eventos
provocados pelo ser humano, como guerras e greves.
Entretanto são situações que implicam em afirmar que são de ocorrência
imprevisíveis e inevitáveis, portanto, nunca são relacionados com a presença da culpa do
agente ofensor e, consequentemente, excluem a responsabilidade objetiva, pois caso
constatado culpa não haverá rompimento do nexo causal.
Quanto a última excludente, diz respeito ao chamado fato de terceiro. O terceiro é
entendido como aquele que não é o responsável, não possui o dever de reparar, mas é ele
quem comete o ato danoso.
Ainda que responda de forma objetiva, a prova do nexo causal, que se interrompe
por causa alheia ao contrato de transporte, e os riscos associados, a atividade económica
é fundamental para a cessão do dano do passageiro ao transportador.
Vejamos o entendimento de alguns julgados acerca do tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO
CONDENATÓRIA - ASSÉDIO SEXUAL EM TRANSPORTE COLETIVO 252
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APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a
orientação jurisprudencial no sentido de que "não há
responsabilidade da empresa de transporte coletivo na hipótese de
ocorrência de prática de ilícito alheio à atividade fim, pois o ato
doloso de terceiro afasta a responsabilidade civil da concessionária
por estar situado fora do desenvolvimento normal do contrato de
transporte (fortuito externo), não tendo com ele conexão" (REsp
1.853.361/PB, Segunda Seção, Rel. Min. MARCO BUZZI, data de
julgamento: 03/12/2020). 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1805474 SP 2018/0164340-5, Relator: Ministro
MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL EM TRANSPORTE COLETIVO.
CONEXIDADE COM O SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA
CITAÇÃO. 1.O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não
romper o nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade do
transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo
causa única do evento danoso, não guarda relação com a
organização do negócio e os riscos da atividade de transporte,
equiparando-se a fortuito externo. De outro turno, a culpa de
terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra
conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua
exploração, caracterizando fortuito interno. (REsp 1747637/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 01/07/2019) 2. Tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
Precedentes. 3.Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1349061 SP 2018/0212922-5, Relator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento:
14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/10/2019)
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RESPONSABILIDADE CIVIL. Cerceamento de defesa – Assédio sexual
em transporte coletivo – Sentença de improcedência –
Inconformismo da autora – Juízo de origem que sequer possibilitou
a produção de provas por qualquer das partes – Fatos
controvertidos que exigiam a imperiosa realização de audiência de
instrução, além de oportunizar a ré a juntada da gravação para
afastar ou confirmar a existência de nexo causal entre o dano
alegado pela suplicante e o fato por ela narrado – A ocorrência de
delito praticado por terceiro, seja de furto, roubo ou assédio sexual,
como na hipótese em apreço, não constitui excludente da
responsabilidade objetiva atribuída ao transportador – A imediata
análise das filmagens quando do relato da gravidade dessa
ocorrência é medida necessária, que não constitui exigência
excessiva e se enquadra dentro dos parâmetros mínimos de
segurança para uma empresa dedicada ao transporte, cujo dever é
o de levar incólume o passageiro ao seu destino – Cerceamento de
defesa configurado – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJ-SP
APL:
11335926120168260100
SP
113359261.2016.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento:
20/06/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
26/06/2017).
Como se observa das situações acima enumeradas, o fato de terceiro ora se
equipara ao fortuito externo, apto à exclusão do dever de indenizar do transportador, ora
se insere dentre os riscos inerentes à prestação do serviço, caracterizando fortuito interno
e atraindo a responsabilidade da empresa de transportes.
Porém, a análise é casuística, sendo necessário avaliar se o dano sofrido pelo
passageiro extrapola ou não os limites da cláusula de incolumidade do contrato. Nesse
sentido, a Ministra Nancy Andrighi explica que “
(…) é inegável que a vítima do assédio sexual sofre um evidente

abalo em sua incolumidade físico-psíquica, cujos danos devem ser
reparados pela prestadora do serviço de transporte de
passageiros”. Enfatiza que além de um problema do transporte
coletivo, a questão relativa à violação da liberdade sexual de
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mulheres em espaços públicos trata-se preponderantemente de
um problema cultural.
É quando a analise casuísta identifica a culpa externa acidental e exclusiva da vítima
ou de terceiros, bem como em caso de força maior. Mencione-se, neste momento, o que
constitui um “fato de terceiro”, conforme a doutrina de Bruno Miragem (2015, p. 242):
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“O fato de terceiro que exclui a responsabilidade de determinado
agente será o fato exclusivo de terceiro. Contudo, para que se
caracterize o fato exclusivo de terceiro, é necessário, igualmente, que
se identifique quem é o terceiro. Ou seja, que de fato seja terceiro
estranho à uma relação originária entre as partes, seja ela de
natureza contratual, pretérita ao dano, ou mesmo de natureza
processual, posterior ao dano”.
Precisamente no que diz respeito à culpa de terceiro excludente discutido no
presente caso, a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de reconhecer a
perda do nexo de causalidade quando da conduta praticada pelo terceiro, desde que a
causa seja única. do fato prejudicial, não tem qualquer relação com a organização da
empresa e os riscos da atividade desenvolvida pela transportadora.
Nas palavras de DIAS (2017, p. 2013), “quando se trata de risco alheio ao transporte,
a isenção do transportador é imperativa”. Para a situação que envolva fato de terceiro,
aquele que for responder economicamente pelo dano, pode ou não ter sua
responsabilidade excluída.
É necessário analisar qual é a relação em que ocorreu o dano, pois ele só irá ser
causa excludente quando puder ser equiparado à força maior. Isto é, “a tendência da
jurisprudência é admitir apenas excepcionalmente o fato de terceiro como excludente”,
aduz o autor Sílvio Venosa (2012, p. 65).
Neste sentido, destaca-se a Súmula 187 do STF: “a responsabilidade contratual do
transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o
qual tem ação regressiva.” É nítido que os magistrados procuram sempre que possível
conceder a indenização, deixando a excludente por fato de terceiro como exceção, pois há
casos em que não se admite que o responsável alegue tal excludente em razão do
legislador não permitir.
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Em se tratando da responsabilidade objetiva, as excludentes só podem estar ligadas
a quebra do vínculo entre o dano e o nexo causal. Sendo imprescindível abarcar o tema
quanto as espécies de responsabilidade civil.
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Em contrapartida, ao responsável pelo dever de reparar o dano caberá ação
regressiva contra o terceiro mesmo que esta raramente ocorra, é um dos argumentos para
que dificilmente seja admitida a excludente, vejamos:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO
LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE
UMA COMPOSIÇÃO DE TREM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP
("ASSÉDIO SEXUAL"). FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. NEXO
CAUSAL. ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE CONEXIDADE COM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE.
1. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial interposto em
28/10/2015 e distribuído ao Gabinete em 31/03/2017. 2. O
propósito recursal consiste em definir se a concessionária de
transporte de trens metropolitanos da cidade de São Paulo/SP deve
responder pelos danos morais sofridos por passageira que foi vítima
de ato libidinoso ou assédio sexual praticado por outro usuário, no
interior de um vagão. 3. Os argumentos invocados pela recorrente
não demonstram como o acórdão recorrido violou os arts. 212, IV,
do CC/02 e 334, IV, do CPC/73, o que inviabiliza o julgamento do
recurso especial quanto ao ponto. Aplica-se, na hipótese, a Súmula
284/STF. 4. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de
transporte, implicando obrigação de resultado do transportador,
consistente em levar o passageiro com conforto e segurança ao seu
destino, salvo se demonstrada causa de exclusão do nexo de
causalidade, notadamente o caso fortuito, a força maior ou a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro. 5. O fato de terceiro, conforme se
apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se a
responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por
terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação
com a organização do negócio e os riscos da atividade de
transporte, equiparando-se a fortuito externo. De outro turno, a
culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se
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mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua
exploração, caracterizando fortuito interno. 6. Na hipótese,
conforme consta no acórdão recorrido, a recorrente foi vítima de
ato libidinoso praticado por outro passageiro do trem durante a
viagem, isto é, um conjunto de atos referidos como assédio sexual.
7. O momento é de reflexão, pois não se pode deixar de ouvir o
grito por socorro das mulheres, vítimas costumeiras desta prática
odiosa, que poderá no futuro ser compartilhado pelos homens,
também objetos potenciais da prática de assédio. 8. É evidente que
ser exposta a assédio sexual viola a cláusula de incolumidade física
e psíquica daquele que é passageiro de um serviço de transporte de
pessoas. 9. Mais que um simples cenário ou ocasião, o transporte
público tem concorrido para a causa dos eventos de assédio sexual.
Em tal contexto, a ocorrência desses fatos acaba sendo arrastada
para o bojo da prestação do serviço de transporte público,
tornando-se assim mais um risco da atividade, a qual todos os
passageiros, mas especialmente as mulheres, tornam-se sujeitos. 10.
Na hipótese em julgamento, a ocorrência do assédio sexual guarda
conexidade com os serviços prestados pela recorrida CPTM e, por
se tratar de fortuito interno, a transportadora de passageiros
permanece objetivamente responsável pelos danos causados à
recorrente. 11. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1662551 SP 2017/0063990-2, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 25/06/2018)
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO
OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIA DE SUPORTE AO USUÁRIO,
MANTIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação ajuizada em
20/09/2011. Recurso especial interposto em 16/09/2016 e
distribuído ao Gabinete em 04/04/2018. 2. O propósito recursal
consiste em definir se a concessionária de rodovia deve ser
responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas
dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização
de usuários (Serviço de Atendimento ao Usuário). 3. "A inequívoca
presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o
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dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é
condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da
pessoa jurídica de direito privado" (STF. RE 591874, Repercussão
Geral). 4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade,
exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as
atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público. 5.
Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do
dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades
desenvolvidas pela recorrente. 6. A ocorrência de roubo e sequestro,
com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para
romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a
responsabilidade da recorrente. 7. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1749941 PR 2017/0240892-4, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 07/12/2018)
2

CONCLUSÃO

O presente trabalho de pesquisa versou sobre a possibilidade de responsabilizar a
empresa transportadora quando há ocorrência de ato libidinoso, assédio sexual ou outras
hipóteses de constrangimentos sexuais contra passageiros - visto que tal ato ocorre não
só em decorrência da cultura machista enraizada em nossa sociedade, mas também pela
facilidade gerada pela superlotação dos transportes públicos brasileiros. A reflexão é que
que essa prática abusiva ocorre não só em decorrência da cultura machista enraizada em
nossa sociedade, mas também pela facilidade gerada pela superlotação dos transportes
públicos brasileiros bem como identificar se, nesse contexto, há no ordenamento jurídico
pátrio a possibilidade de imputar a responsabilidade objetiva a concessionária e
consequentemente o dever de indenizar as vítimas de assédio sexual praticado por
terceiro.
Conforme apresentado no decorrer do presente artigo, a responsabilidade no
transporte urbano apresenta-se no mundo jurídico através do contrato de transporte, que
nada mais é do que o bilhete de viagem e cabe ao Código de Defesa do Consumidor fazer
com que os direitos dos passageiros sejam protegidos.
O Poder Judiciário desempenha um papel fundamental nestas demandas e a
sociedade espera que ele cumpra não somente o dever de entregar o direito, mas também
o dever de expressar a justiça, analisando a fundo tais casos, buscando responsabilizar não
apenas as empresas de transporte, mas também o Estado – haja vista que se trata de um
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serviço público. Com a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a pagar danos morais à passageira que sofreu
assédio sexual em um de seus vagões abre precedente para que demais vítimas possam
recorrer, ao menos à esfera cível, para tentar ter os danos do abalo em sua incolumidade
físico-psíquica minimamente reparados.
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Urge salientar que cabe ao Estado – na união dos poderes - o deve combater todas
as formas de violência e sobretudo acompanhar a dinâmica social e adaptar nossas leis a
esta situação em constante evolução e inovadora. De qualquer modo, a análise casuísta
deverá ser feita de forma a proporcionar a responsabilização mais adequada ao caso
concreto e evitar que tal comportamento continue se perpetuando na sociedade da forma
crescente como tem ocorrido.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA ANÁLISE ACERCA DA PRÁTICA REITERADA DA
SUPRESSÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AUTONOMIA DA
VONTADE NOS SERVIÇOS OBSTÉTRICOS PRESTADOS PELO SUS NA CAPITAL DO
AMAZONAS.
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RESUMO: O presente artigo aborda a violência obstétrica, cometida contra gestantes,
parturientes e puérperas, usuárias do Sistema Único de Saúde na capital do Estado do
Amazonas, como uma prática reiterada que gera a supressão do princípio da dignidade da
pessoa humana e autonomia da vontade da paciente. Por meio do tipo de pesquisa
qualitativa e bibliográfica, através do método dedutivo, será possível analisar como o
ordenamento jurídico brasileiro pode garantir maior segurança jurídica às mulheres em
todo ciclo gravídico-puerperal, bem como assegurar o ressarcimento adequado pelos
danos sofridos. Buscará identificar ainda quais fatores incidem na ocorrência de tantos
casos de violência obstétrica em Manaus e verificar como o ordenamento jurídico brasileiro
tem se mostrado ineficaz frente ao problema, inclusive com a carência de normas
específicas capazes de coibir tal ato.
PALAVRAS-CHAVE: Violência obstétrica. Dignidade da Pessoa Humana. Autonomia da
Vontade. Responsabilidade Civil.
ABSTRACT: This article addresses obstetric violence committed against pregnant women,
parturients and postpartum women, users of the Unified Health System in the capital of
the State of Amazonas, as a repeated practice that generates the suppression of the
principle of human dignity and autonomy of the patient's will . Through the type of
qualitative and bibliographical research, through the deductive method, it will be possible
to analyze how the Brazilian legal system can guarantee greater legal security to women
throughout the pregnancy-puerperal cycle, as well as ensure adequate compensation for
the damage suffered. It will also seek to identify which factors affect the occurrence of so
many cases of obstetric violence in Manaus and verify how the Brazilian legal system has
been ineffective in the face of the problem, including the lack of specific rules capable of
curbing such an act.
KEYWORDS: Obstetric violence. Dignity of human person. Autonomy of the Will. Civil
responsability.
SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Da violência obstétrica: origem, conceitos e formas. 2.1 A
história do parto e a institucionalização da violência obstétrica 2.2 Conceitos e divergências
acerca do tema 2.3. As formas de violência obstétrica 3. Da violência obstétrica como
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violação dos princípios constitucionais e bioéticos 3.1 O princípio da dignidade da pessoa
humana no ciclo gravídico-puerperal 3.2 O princípio da autonomia da vontade da
parturiente 4. Das responsabilidades derivadas da ocorrência da violência obstétrica 5. Da
responsabilidade civil nos casos de violência obstétrica praticada na rede pública de saúde
na capital do amazonas 5.1 A responsabilidade do médico e demais profissionais de saúde
do SUS ou da rede conveniada 5.2 A responsabilidade dos hospitais e demais
estabelecimentos de saúde ligados ao SUS 5.3 A análise de casos reais ocorridos na rede
pública de saúde em Manaus-AM 6. Conclusão - 7. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Segundo a pesquisa “Nascer no Brasil”, realizada pela Fiocruz em parceria com a
ANS, metade das mulheres que têm seus filhos na rede pública de saúde sofre violência
obstétrica. Apesar de ser uma prática reiterada que se estende com o passar dos anos, essa
violação não possui tipificação penal e não há atendimento específico para as vítimas. Com
tal lacuna legislativa, a resolução dos casos fica dependente da interpretação do judiciário,
que na maioria das vezes tem uma concepção ínfima do que seja a violência obstétrica.
Tal forma de violência ocorre no momento em que a mulher está mais vulnerável,
violando sua dignidade como pessoa e sua autonomia como mulher e mãe. Pode ocorrer
de várias formas e não há como mensurar os impactos que causa na vida das vítimas,
podendo se obter sequelas permanentes. Vale ressaltar que poucas mulheres sabem
identificar quando são vitimadas pela violência obstétrica, podendo-se concluir que o
número de casos reais ultrapassa o conhecimento do poder judiciário.
No ano de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), fez um
levantamento e analisou 60 processos onde teria sido identificada a ocorrência de violência
obstétrica. Foi constatado que as condenações contra o poder público, ultrapassam o
montante de R$ 1 milhão em indenizações, tendo como pontos principais as falhas na
prestação do serviço público e erros médicos. O objeto das ações é o ressarcimento por
óbitos maternos, fetais ou de recém-nascidos, sequelas no bebê ou na mãe, por erros no
atendimento ou nos procedimentos realizados no parto.
O motivo para a escolha do tema justifica-se por ser uma forma de violação à
integridade, dignidade e autonomia da mulher que ainda não foi tratada com a devida
importância pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, o tema se mostra atual e
relevante, visto que é um assunto que nos últimos anos vem conquistando espaço para
discussão na sociedade amazonense e que precisa ser compreendido melhor,
principalmente no âmbito jurídico, para então poder se evitar e punir de modo eficaz a
ocorrência da violência obstétrica.
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Posto isto, este trabalho buscará demonstrar porque o debate acerca da violência
obstétrica deve ter prioridade na seara do Direito e apresentar mecanismos jurídicos
capazes de combatê-la, contribuindo assim para a preservação da dignidade e autonomia
da mulher como indivíduo detentor de direitos e, principalmente, como ser capaz de gerar
a vida.
2 DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: ORIGEM, CONCEITOS E FORMAS
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em se tratando do estudo sobre a violência obstétrica, primeiramente, é importante
dar a devida atenção a sua historicidade, isto porque é através da análise desta que é
possível compreender a maioria dos fatores que contribuíram para a sua
institucionalização. Vale ressaltar ainda que tal forma de violência possui muitas nuances,
o que gera opiniões distintas sobre seu real conceito e sobre o porquê ocorre. Ademais, a
violência obstétrica pode ocorrer de diversas formas, como será exposto mais à frente.
2.1 A história do parto e a institucionalização da violência obstétrica
Antigamente, o parto era tratado como uma tradição, sendo realizado dentro do
ambiente domiciliar. Era realizado ou assistido apenas por mulheres, sendo proibida
qualquer participação masculina no evento. É o que aduz Brenes (1991, p. 135) ao explanar
que “os partos e seus cuidados eram realizados por mulheres conhecidas popularmente
como aparadeiras, comadres ou mesmo de parteiras-leigas”.
Contudo na Europa, após o século XVIII, com o iluminismo, ocorreram diversos
avanços na medicina e passou a ser recomendado que o parto fosse realizado com o auxílio
de um médico. A partir desse momento que homens, na sua grande maioria médicos,
começaram a ter participação no processo fisiológico do parto, já que poucas mulheres
exerciam a medicina de forma profissional.
No final do século XIX, parte das gestantes passou a parir em ambiente hospitalar,
isto em decorrência de partos difíceis que demandavam a realização de cesariana. Ocorre
que o grupo de gestantes que necessitava ir ao hospital para dar à luz tratava-se, na
maioria das vezes, de mulheres pobres, sem lar estabelecido, mães solteiras ou prostitutas,
já que as senhoras “de família” tinham os partos feitos em suas residências (SENTIDOS DO
NASCER, 2015). Assim, abriu-se margem para a ocorrência dos casos de violência
institucional no que se refere à obstetrícia, também denominada de violência obstétrica
(VO), objeto deste trabalho.
2.2 Conceitos e divergências acerca do tema
Com base no dossiê realizado pela Rede Parto do Princípio, “Parirás com dor” (2012,
p. 60), a violência obstétrica pode ser entendida como um conjunto de atos “praticados
contra a mulher no exercício de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos
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por profissionais de saúde, servidores públicos, profissionais técnicos administrativos de
instituição pública e privada, bem como civis”. Trata-se de uma forma de violência
cometida nas instituições de saúde contra a mulher no momento do atendimento do prénatal, na realização do parto, na assistência nos casos de aborto e no atendimento no pósparto. Pode ser tida ainda uma como violência de gênero, ou seja, que ocorre pelo simples
fato da vítima ser mulher.
No Amazonas, a Lei Nº 4.848/2019, que trata sobre a implantação de medidas contra
a violência obstétrica nas redes pública e particular de saúde do Estado do Amazonas,
dispõe no Art. 1º, parágrafo único que:
[...] Entende-se por violência obstétrica a apropriação do corpo e dos
processos reprodutivos das mulheres, 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 durante o pré-natal, parto, puerpério ou em abortamento,
que cause dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, praticada
por membros que pertençam à equipe de saúde, ou não, sem o seu
consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia.
(AMAZONAS, 2019)
O uso do termo violência obstétrica causa grande desconforto na comunidade
médica, pois, no entendimento de alguns profissionais de saúde, a nomenclatura para tal
forma de violência causa grande ofensa à profissão. No ano de 2019, o Ministério da Saúde
(MS) considerou, através de um despacho que o termo “violência obstétrica” possuía
conotação inadequada e orientou que fosse abolido dos documentos de políticas públicas,
pois fazia alusão ao uso intencional de força, o que não ocorre em todos os incidentes em
uma gestação, parto ou puerpério (DAPES/SAS/MS, 2019). Logo, o Ministério Público
Federal (MPF) se manifestou através da Recomendação Nº 29/2019 - MPF, orientando que
o Ministério da Saúde emitisse nova nota informando que o termo deve continuar sendo
usado, independentemente da eventual preferência do MS e que, em vez de tentar abolir
a expressão, voltasse seus esforços para promover ações que coibissem a prática da VO. O
MPF recomendou ainda que o Ministério da Saúde desenvolvesse ações com a finalidade
de produzir dados relativos a práticas desrespeitosas na assistência à saúde, com sistemas
de responsabilização, independentemente da intencionalidade dos profissionais em causar
dano à vítima (MPF, 2019). Assim sendo, frente a grande repercussão sobre o tema, o
Ministério da Saúde voltou atrás e reconheceu a legitimidade do uso do termo violência
obstétrica como sendo um direito das mulheres que sofrem maus tratos e desrespeito
durante a gravidez, parto e puerpério.
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2.3 As formas de violência obstétrica
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Embora haja leis vigentes que asseguram em parte os direitos das mulheres no ciclo
gravídico-puerperal, principalmente no momento do parto, não há legislação federal
específica e a prática da violência obstétrica continua sendo uma realidade frequente na
rede pública de saúde. A VO é caracterizada por diversas formas, umas mais perceptíveis
que outras, que leva a vítima a ter dificuldade para identificar sua ocorrência. A violência
obstétrica pode ter caráter físico; psicológico; sexual, institucional; material e midiático.
Possuirá caráter físico quando a ação afetar o corpo da mulher, gerando dor ou
dano físico de qualquer grau e não houver recomendação baseada em evidências
científicas para ser realizada. Por exemplo: privar a mulher de se alimentar em decorrência
do parto ou induzir ou forçar a prática de tricotomia (raspagem de pelos). (PARIRÁS COM
DOR, 2012).
A VO psicológica é configurada por uma ou demais ações praticadas por meio de
comportamentos ou/e palavras que faça a mulher se sentir ofendida, inferior, com medo,
instável emocionalmente ou que lhe cause qualquer outro tipo de sentimento ruim. São
exemplos: proferir ameaças, fazer chantagens, omitir informações ou prestá-las com
linguagem apenas técnica. (PARIRÁS COM COR, 2012).
A violência obstétrica sexual ocorre por meio de ação que viole a intimidade ou
pudor da mulher, causando dano a sua integridade sexual e reprodutiva,
independentemente do toque em suas partes íntimas ou órgãos sexuais, como: realizar
exames de toque invasivos, constantes ou agressivos ou induzir/forçar a realização de
lavagem intestinal. (PARIRÁS COM DOR, 2012).
Em caráter institucional, a VO ocorrerá através de ação ou forma de organização por
parte de órgãos, entidades e prestadores de serviço que dificulte, retarde ou impeça a
mulher de ter acesso a direitos já constituídos, por exemplo: impedir a mãe de amamentar
o bebê e cumprir protocolos institucionais que impeçam o cumprimento ou contrariem
normas vigentes sobre o tema. (PARIRÁS COM DOR, 2012).
A violência obstétrica em caráter material se dá por meio de ação/conduta ativa ou
passiva que tem como objetivo conseguir recursos financeiros da mulher durante o
processo reprodutivo em benefício de pessoa física ou jurídica, violando assim seus
direitos. São exemplos: cobranças indevidas por parte de planos de saúde ou profissionais
e induzir a contratação de plano de saúde privado para ter direito a um acompanhante.
(PARIRÁS COM DOR, 2012).
Por fim, em caráter midiático, a VO neste caso será configurada pela ação praticada
por profissional através dos meios de comunicação com o intuito de causar abalo
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psicológico em mulheres em processo reprodutivo e violar direitos. Pode ocorrer através
de mensagens, imagens, vídeos ou qualquer outra forma de comunicação exibida
publicamente fazendo apologia a práticas cientificamente não recomendadas, com a
finalidade de obter vantagem econômica ou dominar a mulher, como por exemplo:
ridicularizar o parto normal; fazer apologia à cesariana e incentivar o uso de fórmulas no
lugar do leite materno. (PARIRÁS COM DOR, 2012).
3 DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
CONSTITUCIONAIS E BIOÉTICOS

COMO

VIOLAÇÃO

DOS

PRINCÍPIOS

Quando ocorre a violência obstétrica, direitos e garantias fundamentais, além de
princípios constitucionais e bioéticos, são violados. Dentre estes, pode-se destacar a
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, onde a mulher pode ser
constrangida ou exposta a perigo. Ademais, destaca-se ainda a violação ao princípio da
autonomia da vontade da paciente, um dos pilares da bioética, que gera grande frustração
e até mesmo traumas permanentes nas gestantes. Conforme salienta Sarmento (2016,
p.149), “a ligação entre autonomia e dignidade é frequente na jurisdição constitucional em
todo o mundo.” Assim, sem detrimento de outros princípios constitucionais e bioéticos,
estes merecem destaque, como será explanado a seguir.
3.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no ciclo gravídico-puerperal
Segundo Sarmento (2016. p. 72), o princípio da dignidade da pessoa humana é base
para toda a ordem jurídica e “se as constituições anteriores começavam disciplinando a
estrutura estatal e só depois enunciavam os direitos fundamentais, a Carta de 88 faz o
oposto, principiando pela consagração dos direitos das pessoas”. Nesse diapasão, fica claro
que as mulheres são protegidas por tal princípio implícito no disposto no Art. 1º, inciso III
da Constituição Federal de 88, devendo receber sempre tratamento humanizado e digno.
Ocorre que, na prática, esse princípio constitucional é violado quando se trata de
atendimento médico no ciclo gravídico-puerperal.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), a violência na assistência
ao parto é um problema a nível mundial e, quando as mulheres relatam suas experiências
na gestação, principalmente durante o parto, o quadro é preocupante. Nas maternidades
e hospitais públicos de Manaus, esse quadro se repete frequentemente.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 6º, dispõe que são direitos sociais
a saúde e a proteção à maternidade. Nesse sentido, é oportuno trazer à baila o
entendimento da ilustríssima Maria Helena Diniz:
As normas de tutela à maternidade, que é um direito social garantido
constitucionalmente, são imprescindíveis em atenção à função
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biológica e perpetuação da espécie humana, de modo a que a
mulher, possa ter condições favoráveis para tanto e para não perder
os efeitos de sua faculdade procriadora, evitando os possíveis riscos
que ameacem sua saúde e o desenvolvimento da gestação e da
criança, dando-lhe toda a proteção durante a gravidez, o parto e a
amamentação. (DINIZ, 2017, p. 168).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Ademais, ainda analisando a VO sob o prisma da dignidade da pessoa humana, fazse mister mencionar que muitos casos se dão por motivo de orientação sexual, raça, idade,
condição econômica, nível de escolaridade, dentre outros fatores. Neste ponto, a
Organização Mundial da Saúde ressaltou que:
Entre outras, as adolescentes, mulheres solteiras, mulheres de baixo
nível sócio-econômico, de minorias étnicas, migrantes e as que vivem
com HIV são particularmente propensas a experimentar abusos,
desrespeito e maus-tratos. Todas as mulheres têm direito ao mais
alto padrão de saúde atingível, incluindo o direito a uma assistência
digna e respeitosa durante toda a gravidez e o parto, assim como o
direito de estar livre da violência e discriminação. Os abusos, os
maus-tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto equivalem
a uma violação dos direitos humanos fundamentais das mulheres,
como descrevem as normas e princípios de direitos humanos
adotados internacionalmente. (OMS, 2014, p. 1).
Neste contexto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, dispõe que todas as
pessoas são iguais perante a lei e que não deve haver distinção de qualquer natureza, lhes
sendo garantido o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança (BRASIL, 1988).
Qualquer ato atentatório ou violador de direitos constitucionais enseja a obrigação de
indenizar o ofendido, neste caso a mulher que vive uma das fases do ciclo gravídicopuerperal, pois conforme preconiza a Carta Magna “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, 1988, Art. 5º, X). Assim sendo,
qualquer mulher que tenha constatado a violação da sua dignidade como pessoa
detentora de direitos e garantias, por qualquer uma das formas de prática de violência
obstétrica, pode e deve procurar punir os agressores em todas as esferas cabíveis.
3.2 O Princípio da Autonomia da Vontade da parturiente
Segundo Sarmento (2016. p. 140), a autonomia privada consiste na “faculdade do
indivíduo de fazer e implementar escolhas concernentes à sua própria vida. Ela expressa a
autodeterminação individual e resulta do reconhecimento do ser humano como um agente
moral, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e com o direito de seguir a sua
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decisão, desde que ela não viole direitos alheios.” Percebe-se então que a autonomia
privada é inerente ao ser humano e através desta que ocorrerá a manifestação de vontade
e a tomada de decisões.
Nos casos de VO há a clara violação ao princípio da autonomia da vontade da
mulher, já que muitos procedimentos vão de encontro com o seu querer ou com o que foi
planejado no decorrer da gravidez, como por exemplo, a indução do parto. Fatores como
a falta de informação adequada e a falta de acesso do mínimo existencial fazem com que
muitas mulheres não questionem ou reajam a procedimentos incômodos e, por
conseguinte, acarretam na interferência e mitigação da autonomia da vontade da paciente.
Neste sentido, Cilene Rennó Junqueira afirma que:
Para que o respeito pela autonomia das pessoas seja possível, duas condições são
fundamentais: a liberdade e a informação. Isso significa que, em um primeiro momento, a
pessoa deve ser livre para decidir. Para isso, ela deve estar livre de pressões externas, pois
qualquer tipo de pressão ou subordinação dificulta a expressão da autonomia.
(JUNQUEIRA, 2012, p. 7).
Ainda, conforme o manual de prática obstétrica do CREMESP, no que concerne ao
princípio da autonomia no parto, entende-se que, ‘ad litteram’:
Em relação às mulheres, o princípio da Autonomia enfatiza o
importante papel que devem adotar na tomada de decisões quanto
aos cuidados de sua própria saúde. Neste ponto, os médicos deverão
observar a vulnerabilidade feminina, questionando expressamente
sobre suas escolhas e respeitando suas opiniões, como salienta,
desde 1994, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
(FIGO). (CREMESP, 2018, p. 21).
Posto isto, é fundamental que os profissionais de saúde busquem cumprir com o
que foi combinado com a paciente durante toda a gestação para que não haja frustrações.
Além disso, é primordial que a equipe médica conceda todas as informações necessárias
acerca dos procedimentos que serão realizados e esteja apta a sanar as dúvidas da
gestante, a deixando confortável e segura para expressar sua vontade e assim ser parte
ativa no parto, como deve ser. A mulher como pessoa detentora de direitos e que goza de
tutela constitucional, deve ter seus direitos fundamentais, dignidade e autonomia
preservadas em todo o ciclo gravídico-puerperal, sob pena de responsabilização cível e
ética pelos danos sofridos e, embora raramente ocorra, a aplicação das tipificações penais
existentes quando necessário.
4 DAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DA OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA
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No Brasil, ainda não há lei federal específica acerca da violência obstétrica, então
todos os direitos e garantias das mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal emergem
da Carta Magna ou leis estaduais, municipais e esparsas, enquanto que as punições ficam
a cargo das legislações cível e penal, bem como dos códigos do consumidor e de ética
médica.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Código de Ética Médica - Resolução N° 2.217/2019, além de disciplinar as
condutas vedadas no exercício da medicina quanto aos Direitos Humanos e Relação com
pacientes (capítulos IV E V), também dispõe no capítulo XIV, inciso II, que os médicos que
cometerem faltas graves, cuja continuidade do exercício da medicina apresente risco de
dano irreparável ao paciente ou à sociedade poderão ter o exercício profissional suspenso
por meio de procedimento administrativo específico (CFM, 2019).
Ainda, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Nº 564/2017,
aplicado também aos Técnicos, Auxiliares, Atendentes, Obstetrizes e Parteiras, esclarece no
capítulo IV, artigo 105, que responderá pela infração ética/disciplinar o profissional que
cometer ou contribuir para sua prática e, se praticada por terceiro, se dela obter benefício.
O referido código aduz ainda em seu artigo 108 que são formas de penalidades pelas
infrações cometidas a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício
profissional, podendo-se chegar à cassação do direito ao exercício profissional. (COFEN,
2017).
Quanto à responsabilidade penal, esta se dará mediante a prática de conduta ilícita
ativa ou passiva, devendo haver a presença de dolo ou culpa por parte do agente. Segundo
o Código Penal, artigo 18, incisos I e II, o crime é doloso quando o agente almejou o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, enquanto o crime culposo ocorre quando o
agente deu causa ao resultado por agir com imprudência, negligência ou imperícia (BRASIL,
1940). Assim, os atos da VO podem se enquadrar em vários tipos penais como lesão
corporal, violência psicológica contra a mulher, ameaça, injúria, constrangimento ilegal,
entre outros.
O Código do Consumidor trata sobre a responsabilidade dos prestadores de serviço,
neste caso dos profissionais liberais, hospitais e clínicas particulares, além de outros
atendimentos médicos prestados dentro das relações de consumo. Já o Código Civil de
2002 dispõe sobre o instituto da responsabilidade civil, que é frequentemente aplicada nos
casos envolvendo violência obstétrica. Como a maioria das demandas judiciais envolvendo
VO desaguam nas varas cíveis, há de se dar maior ênfase neste instituto.
5 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CASOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA PRATICADA
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NA CAPITAL DO AMAZONAS
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A responsabilidade civil é o dever jurídico de reparar o dano causado a alguém
mediante a prática de um ato ilícito. Para Diniz (2009), a responsabilidade civil tem o
seguinte conceito:
A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma
pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em
razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa que por quem ela
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples
imposição legal. (DINIZ, 2009, p. 35)
Embora a violência obstétrica ocorra tanto da rede privada quanto na rede pública
de saúde, nesta última a quantidade de casos chega a ser preocupante, isto porque o
Sistema Único de Saúde é gerenciado pela Administração Pública, que deve ser a principal
provedora de atendimento médico à população. Portanto, quando se constata um alto
número de casos envolvendo a prática de VO no SUS, é possível perceber que o Estado
tem falhado em promover um dos direitos mais básicos previstos na Lei Maior: o direito à
saúde.
5.1 A responsabilidade do médico e demais profissionais de saúde do SUS ou da rede
conveniada
A responsabilidade civil subjetiva ou aquiliana é aquela que tem como elemento
principal a culpa. Adotando a teoria tetrapartida, Farias, Netto e Rosenvald (2015)
esclarecerem que os elementos que constituem este tipo de responsabilidade civil são o
ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. A culpa por sua vez, elemento que diferencia a
responsabilidade subjetiva da objetiva, segundo Gagliano e Pamplona Filho (2020), contém
em sentido amplo os elementos da voluntariedade do comportamento do agente, a
previsibilidade e a violação de um dever de cuidado e, em sentido estrito, se divide em
culpa por negligência, imprudência e imperícia. Assim, o Código Civil Brasileiro diz que:
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.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo. (BRASIL, 2002)
No caso dos médicos e profissionais de saúde recai a responsabilidade subjetiva. O
problema está no fato da vítima de VO ter que comprovar que o dano realmente ocorreu
mediante culpa, ou seja, há dificuldade probatória. Para Oliveira (2019, p. 48), na maioria
dos casos de violência obstétrica que chegam ao judiciário “dificulta-se a aplicação da
punição correta, tendo em vista que é enquadrada como erro médico sem nenhuma análise
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mais apurada em relação à conduta, aplicando os critérios gerais de responsabilidade civil
dos profissionais de saúde”. Neste sentido e a fim de observar como os tribunais lidam
com as demandas que versam sobre a violência obstétrica, vale analisar a seguinte decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E NEGLIGÊNCIA
MÉDICA. ATIVIDADE MÉDICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. 1. A responsabilidade do
médico é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades
de negligência, imperícia e imprudência, devendo o autor
demonstrar a presença dos requisitos da responsabilidade civil
(conduta culposa, dano e nexo causal entre a conduta e o dano). 2. A
análise das provas constantes nos autos evidenciam a inexistência de
culpa em quaisquer de suas modalidades. 3. Recurso conhecido e não
provido. (TJ-AM - AC: 06208865820158040001 AM 062088658.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de
Julgamento: 29/04/2019. Terceira Câmara Cível. Data de Publicação:
29/04/2019).
Nestes casos, o julgador pode decretar a inversão do ônus da prova, que nesta
situação é mecanismo jurídico decisivo e fundamental, a fim de que o médico ou
profissional de saúde comprove em juízo que agiu dentro das conformidades, já que estes
possuem melhor capacidade probatória. Neste sentido, a inversão do ônus da prova da
responsabilidade civil médica deveria ser a regra e não a exceção, não no intuito de agravar
a responsabilidade dos profissionais de saúde, mas sim de reconhecer que há sempre uma
hipossuficiência técnica e probatória por parte do paciente. (FARIAS; NETO; ROSENVALD,
2015).
Além disso, sem prejuízo do direito de ingressar com ação contra o hospital público,
a vítima pode demandar diretamente contra o profissional causador do dano material,
moral ou estético, podendo ainda pleitear judicialmente contra ambos. Como exemplo,
têm-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 219,§ 1º, DO CPC. REVELIA.
PRECLUSÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA. ERRO MÉDICO. SUS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE MÉDICO. LUCROS CESSANTES.
SENTENÇA ULTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III - em
demanda em que se discute erro médico, a circunstância de o
atendimento ter sido feito pelo SUS não retira a possibilidade de a
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autora promover a ação indenizatória diretamente contra o
profissional médico causador dos danos à sua saúde, vez que, do art.
37, § 6º, da Constituição Federal, não se abstrai nenhuma
determinação de que a demanda deva obrigatoriamente ser movida
somente tendo como parte ré a pessoa jurídica de direito público
responsável pelo serviço de saúde pública; [...]. (TJ-MA - APL:
0538372013 MA 0000341- 23.2008.8.10.0024, Relator: CLEONES
CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 26/02/2015, TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2015).
Ademais, Farias, Netto e Rosenvald (2015) aduzem que para ocorrer a
responsabilização do médico ou profissional de saúde não é necessário que a culpa seja
de natureza grave, isto porque o direito brasileiro não reconhece a gradação da culpa e o
que define o quantum indenizatório é a extensão do dano, não o grau de culpabilidade do
agente causador. É o que esclarece o artigo 944 do Código Civil (BRASIL, 2002) ao dispor
que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim sendo, mesmo diante da culpa
leve há o dever de indenizar o indivíduo lesado, neste caso, a vítima de violência obstétrica.
5.2 A responsabilidade dos hospitais e demais estabelecimentos de saúde ligados ao
SUS
A responsabilidade civil objetiva é aquela que independe da comprovação de culpa,
bastando haver um liame de causalidade entre o dano e a conduta do agente para gerar o
dever de indenizar. Segundo Gagliano e Pamplona Filho (2020), a responsabilidade objetiva
é destaque no Código Civil de 2002 e, quando presente a atividade de risco, a maioria dos
casos que chegam ao judiciário pleiteando a aplicação de responsabilidade civil são
resolvidos sem a análise de culpabilidade do infrator.
Posto isto, os hospitais públicos, UBS, UPAS, CAICS, Policlínicas ou qualquer outro
órgão ligado ao SUS pertence à Administração Pública e, sendo assim, o Estado responderá
objetivamente pelos danos causados por seus funcionários a terceiros, podendo regressar
posteriormente se for comprovado que estes agiram mediante culpa ou dolo. Neste
sentido, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe que:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa. (BRASIL, 1988).
Isto quer dizer que o Estado será responsabilizado objetivamente com base na teoria
do risco administrativo, ou seja, o risco decorre da atividade administrativa que a
Administração Pública realiza. Neste diapasão, Nehemias Domingos de Melo esclarece que:
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Assim, a teoria do risco foi desenvolvida a partir da constatação de
que a responsabilidade fundada na culpa se mostrava insuficiente
para que o lesado obtivesse a plena satisfação de seus prejuízos. [...]
Nestas situações, a obrigação de reparar o dano surge tão-somente
do simples exercício da atividade que, em vindo a causar danos a
terceiros, fará surgir, para o agente que detenha o controle da
atividade, o dever de indenizar. (MELO, 2014, p. 23)
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É importante ainda mencionar que em muitos casos levados ao judiciário
envolvendo violência obstétrica, assim como na maioria das ações ajuizadas que envolvem
direitos relacionados à saúde, o ente federativo citado pode alegar sua ilegitimidade para
compor o polo passivo da demanda. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
definiu que qualquer dos entes públicos pode ocupar o polo passivo da demanda em razão
da responsabilidade solidária desses pelo funcionamento do SUS, in litteris:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO
CUSTEADO
PELO
SUS.
RESPONSABILIDADE
MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Considerando que o
funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos
Estados e dos Municípios, é de se concluir que qualquer um destes
entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as
relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais
privados conveniados. (STJ - REsp: 1388822 RN 2012/0055646-4,
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento:
16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/07/2014).
Outro ponto que merece esclarecimento é no que tange a responsabilidade do
Estado quando a violência obstétrica ocorre em hospital ou unidade privada de saúde que
presta atendimento obstétrico em decorrência de convênio com o SUS. Nestes casos, os
serviços públicos prestados pela rede privada de saúde não perdem a sua natureza pública
e o Estado, em regra, poderá compor o polo passivo de ações indenizatórias em
litisconsórcio facultativo com o prestador do atendimento médico, em razão do dever de
observância às diretrizes do SUS.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DE FETO
DURANTE PROCEDIMENTO DO PARTO. HOSPITAL CONVENIADO AO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 515, PARÁGRAFO 3º DO CPC. 1.
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A União responde por erro médico ocorrido em hospital conveniado
ao SUS, já que é responsável pelos atos praticados pelas pessoas
jurídicas de direito privado que prestam serviço público delegado. É
atribuição legal da União efetuar o controle e fiscalização de serviços
de interesse para a saúde, nos termos da art. 6º, VII, da Lei 8.080/90,
que trata do Sistema Único de Saúde - SUS. Legitimidade da União.
2. Impossibilidade de aplicação do art. 515, parágrafo3º do CPC, em
face da causa não versar questão exclusivamente de direito, eis que
há requerimento expresso da parte autora para a realização de
audiência para oitiva do médico que efetuou o parto, bem como da
equipe que participou da cirurgia, impondo-se a reabertura da
instrução processual para sejam produzidas às provas pleiteadas, sob
pena de cerceamento de defesa. 3. Apelação provida. (TRF-5 - AC:
429554 CE 0082303-51.2007.4.05.0000, Relator: Desembargador
Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 25/08/2009, Segunda
Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário Eletrônico Judicial - Data:
10/09/2009 - Página: 507 - Ano: 2009).
Por fim, é necessário ressaltar que a responsabilidade civil do Estado poderá ser
extinta frente a algumas situações que excluirão o nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano causado, como ocorre no caso fortuito força maior, culpa da vítima, culpa
de terceiro e no estado de necessidade. Neste sentido, Mello afirma que o Estado se exime
da responsabilidade “apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação
de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora
daí responderá sempre”. (MELLO, 2015, p. 1052)
5.3 A análise de casos reais ocorridos na rede pública de saúde em Manaus-AM
Em 2019, o tema violência obstétrica ganhou grande repercussão local e nacional
quando um vídeo do ano anterior passou a ser compartilhado em massa nas redes sociais.
O conteúdo da filmagem se trata de uma grávida sendo agredida durante o parto em uma
maternidade da capital amazonense, com cenas fortes e revoltantes. Após a repercussão
negativa, o IGOAM (Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas) afastou o médico
que cometeu o ato. O médico em questão já respondia por corrupção passiva, inclusive
pela cobrança de R$ 2 mil para realização de parto em maternidade pública, além de
estupro e erros médicos, sem que recebesse qualquer tipo de punição do CRM.
A violência obstétrica ocorre com frequência nos hospitais e maternidades de
Manaus, embora a minoria dos casos sejam divulgados pela mídia ou levados ao judiciário.
Com base no registro e controle dos processos que versam sobre VO feito pela Defensoria
Pública Estadual Cível do Amazonas, percebe-se que as partes autoras, na maior parte das
demandas, são pacientes do Sistema Único de Saúde da capital. Para exemplificar o
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exposto acima, faz-se mister a análise de 3 casos onde foi constatada uma ou mais formas
de VO. Os casos a seguir foram ajuizados no Tribunal de Justiça do Amazonas e a
identidade dos envolvidos será preservada.
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CASO 1 – (Processo: 0712661-******8.04.0001): A ação foi ajuizada pela mãe e filhos da
vítima, pois a mesma faleceu. Ainda gestante, a vítima buscou assistência médica na
Maternidade Ana Braga, apresentando sangramento, sendo constatado que a mesma
estava com infecção urinária. Após a prestação de atendimento básico e prescrição de
medicações a gestante foi aconselhada a ir para sua residência. No dia 29/11/2009, a
gestante retornou à referida maternidade com forte sangramento e contrações, sendo
submetida à cesariana prematura de urgência depois de 2h de espera por atendimento.
Após a realização do parto, a mãe da vítima ficou impedida de visitá-la por 11h. Ao
encontrar a filha, lhe viu em lençóis sujos de sangue e ao lado do próprio vômito. Em
conversa com a vítima foi relatado que as enfermeiras a tratavam com brutalidade, não
faziam sua higiene pessoal adequadamente e que:
[...] após a criança nascer, duas enfermeiras seguraram em seus
braços e uma outra apertou forte sua barriga para tirar o sangue
causando-lhe intenso sofrimento. (Petição Inicial)
Com vômitos incessantes, houve a transferência da paciente para a UTI. A puérpera
foi submetida a exames e verificou-se a presença de infecção generalizada. A vítima foi a
óbito no dia 19/12. A parte autora relatou que, ao dar a notícia da morte da filha, os
funcionários do hospital foram insensíveis e ainda ressaltaram que a paciente deu muitos
gastos à maternidade.
Na presente situação resta claro a presença de violência obstétrica nas formas física,
através de manobras não indicadas, e institucional, caracterizada pelo descumprimento da
Lei Federal n° 11.108/2005 (Lei do Acompanhante) e demora no atendimento médico. Na
sentença, o juiz condenou o Estado a pagar pensão aos dois filhos da vítima até que
atingissem a idade de 21 anos, como danos materiais, além de R$ 20.000,00 a título de
danos morais, a ser dividido entre as partes autoras.
CASO 2 – (Processo: 0658022-******8.04.0001): No presente caso, a parte autora pleiteou
a condenação do Estado por danos morais decorrentes de constrangimento e humilhação
durante o parto no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu. A vítima esclarece na
petição inicial que escolheu a referida maternidade por ser referência em parto
humanizado, inclusive recebeu aula sobre humanização e realizou visita nas instalações da
instituição. Com 38 semanas de gestação, a vítima procurou atendimento médico na
maternidade citada por sentir fortes contrações e durante a realização dos exames a bolsa
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da paciente rompeu. Ocorre que no decorrer do parto a vítima sofreu uma série de
transtornos que a abalaram psicologicamente.
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Segundo o texto da inicial:
[...] Subiu então os degraus, abriu as pernas na frente de outras 7
mulheres, algumas com seus maridos, com a porta da sala aberta
e recebeu o seu primeiro toque, que seria seguido de muitos outros
depois. (grifos nossos)
[...] A Autora já estava exausta, fraca, cansada e com muita fome. A
última refeição tinha sido no final da tarde do dia anterior. A Autora
pediu comida e suco, que lhe foi negado. (grifos nossos)
[...] Mesmo diante da insistência da Autora para não ser medicada, o
médico ministrou 10 (dez) unidades de ocitocina por meio
endovenoso, conforme registrado no prontuário anexo e sem
esclarecer maiores detalhes sobre a necessidade do
medicamento. (grifos nossos)
Ainda, o médico disse:
“Você sabe que será muito difícil o seu parto não é? Você tem mais
de 30 anos e mulheres com mais de 30 anos não devem ter parto
normal. Só cesárea! Não era nem para você estar aqui. Além do mais,
o bebê ainda está muito alto, vai demorar esse parto. Você está
fazendo tudo errado, tem que ficar deitada, de barriga para cima e
de perna aberta. Você tá empurrando seu bebê para dentro.” (Petição
Inicial)
Em determinado momento, a parturiente precisou abraçar o médico que estava
próximo e ouviu risos e piadas por parte da equipe médica que dizia:
“Calma, senhora, ele é bonito, mas não é pra tanto!” (Petição Inicial)
No presente caso, é nítida a caracterização da VO nas formas física, sexual,
psicológica e institucional, pois houve o descumprimento do plano de parto; impedimento
do direito de se alimentar; impedimento de locomoção; privação de informações; piadas;
mentiras; negativa para acompanhante; toques invasivos na frente de muitas pessoas e etc.
O processo foi arquivado, pois a PGE ofertou acordo no valor de 15 mil e a vítima aceitou.
CASO 3 – (Processo: 0613175-******8.04.0001): Neste terceiro caso, ocorrido na
Maternidade Balbina Mestrinho, houve a demora na realização da cirurgia cesariana que
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resultou na paralisia cerebral do nascituro. Ademais, houve cobrança por parte do primeiro
médico atendente para realizar o parto cesariano. A parte autora é o bebê prejudicado,
representada em juízo por seus genitores.
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Segundo o texto na inicial, a parturiente buscou atendimento médico na referida
maternidade em razão das contrações indicativas do nascimento do bebê. Durante o parto,
o médico constatou que a bolsa ainda não havia rompido e disse à parturiente que poderia
acelerar o parto se a mesma desse “algo a mais” para ele, porém, a paciente não tinha
recursos financeiros para isso. O médico disse, então, que faria o parto normal e furou a
bolsa amniótica com um objeto pontiagudo. Segundo a inicial:
[...] utilizou um instrumento pontiagudo para estourar a bolsa, sendo
que este teria dito que esse procedimento era necessário para fazer
a criança nascer mais rápido. Apesar disso, a criança não nascia e o
médico insistiu por mais de 05 horas no parto normal, foi então que
o médico determinou que o enfermeiro subisse na barriga da
declarante para forçar o parto, mas mesmo assim a criança não
nascia. (grifos nossos)
Vendo a situação, o enfermeiro salientou que seria melhor fazer o parto normal, mas
o médico alegou que seu plantão já teria acabado e deixou o recinto com a paciente em
pleno trabalho de parto e sem assistência médica. Após 30min desassistida, uma
enfermeira chamou outro médico que imediatamente encaminhou a parturiente para a
sala de cirurgia. A criança nasceu desfalecida, foi para a sala de reanimação, onde passou
três dias, e depois foi transferida para a UTI, onde permaneceu por 42 dias.
Na alta médica, foi receitada a medicação Gadernal, mas não informaram o real
motivo. Com a retirada gradativa da medicação a menor começou a apresentar episódios
de convulsão e a mãe a levou para um hospital particular de Manaus. Após exames, foi
constatado que a menor possui Paralisia Cerebral Tetraplégica Espatica – Síndrome de
Lennox-Gastaut. Segundo o relatório médico, houve sofrimento fetal devido à demora na
realização do parto.
Ressalte-se que a genitora havia feito o pré-natal e o feto sempre esteve saudável
e, conforme exposto na inicial:
[...] a paralisia cerebral foi adquirida em razão da demora do parto e
evidente negligencia e omissão do médico que, diga-se de
passagem, foi filmado agredindo uma paciente durante o parto, fato
que foi amplamente divulgado pela mídia local e nacional. (grifos
nossos)
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Ao procurar uma das delegacias especializadas da capital, os próprios funcionários
da delegacia informaram que “não daria em nada”, pois a equipe médica não iria querer
testemunhar contra o médico causador dos danos.
No presente caso, fica clara a ocorrência de dolo e culpa do médico, que além de
praticar a violência obstétrica na forma física, institucional e material, praticou também o
crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal Brasileiro, ao cobrar por
serviço médico prestado no SUS. O Estado foi condenado ao pagamento da quantia de R$
50.000,00 a título de danos morais e pensão vitalícia de dois salários mínimos a contar do
evento danoso.
Em todos os 3 casos expostos acima fica comprovado como o atendimento
obstetrício-ginecológico do SUS na capital amazonense tem sido falho e prejudicial às
gestantes, parturientes e puérperas que procuram a rede pública de saúde, ocorrendo a
clara violação do princípio da dignidade da pessoa humana e da autonomia da paciente.
Estes são apenas alguns de vários casos de violência obstétrica ocorrida em Manaus, o que
leva ao entendimento que as leis que protegem as mulheres durante o ciclo gravídicopuerperal não tem sido cumpridas e nem tem força suficiente para coibir a prática da VO,
devendo o poder público e o ordenamento jurídico ter um olhar mais apurado sobre o
tema e assim tomar atitudes e precauções a fim de mudar essa realidade.
6 CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível notar que, apesar de existirem leis que assegurem
parte dos direitos da mulher durante o ciclo gravídico-puerperal, estas são descumpridas
com frequência nos hospitais e maternidades públicas do país, inclusive em Manaus, o que
demonstra a deficiência governamental. Isto se dá principalmente pelo fato de não existir
lei federal tipificando a violência obstétrica como crime em si, o que propicia que este tipo
de violência continue a ser praticada, demonstrando a ineficácia do ordenamento jurídico
vigente. As punições pela prática de VO acabam, na maioria das vezes, em sanções
administrativas previstas nos Código de Ética Médica ou Enfermagem e raramente os
agressores são punidos criminalmente.
Ficou comprovado que fatores como idade, nível sócio-econômico, estado civil e
etnia são fatores que contribuem para a ocorrência da violência obstétrica, tornando
algumas mulheres mais vulneráveis que outras. Tais fatores propiciam a violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e autonomia da vontade da paciente. Ademais,
a violência obstétrica pode ocorrer de diversas formas, causando prejuízos físicos, morais
e psicológicos nas vítimas, podendo ocorrer ainda, no pior dos cenários, óbitos maternos,
de recém-nascidos ou fetais.
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Assim, com a falta de lei federal de caráter sancionatório, o instituto da
responsabilidade civil, principalmente na sua modalidade objetiva, é empregado nas
demandas judiciais que pleiteiam indenizações de caráter moral, material e estético
decorrentes da violência obstétrica praticada no SUS. Ademais, poucos casos são levados
ao judiciário e nos ajuizados a vítima geralmente encontra dificuldade em comprovar o
ocorrido por conta de sua hipossuficiência probatória.
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Posto isso, além da criação de lei federal que tipifique a violência obstétrica como
crime para auxiliar na coibição de sua prática, é imprescindível que o instituto da
responsabilidade civil seja melhor aplicado pelos juízes e tribunais, que devem considerar
sempre a dificuldade da vítima em apresentar provas comparado à facilidade que o
profissional ou hospital possui, devendo a decretação da inversão do ônus da prova ser a
regra. Além disso, é necessário que os órgãos governamentais trabalhem na elaboração de
novas políticas públicas e reforcem as já existentes no que tange a violência obstétrica para
que as gestantes, parturientes e puérperas, não só de Manaus, mas como em todo o país,
se sintam seguras e acolhidas durante todo o ciclo gravídico-puerperal.
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RESUMO: O presente artigo visa explanar de que forma se dá a incidência do princípio da
insignificância nos crimes tributários, tanto de competência federal, quanto de
competência estadual. Analisa-se questões pertinentes a correlação entre o direito penal e
o direito tributário como forma de resguardar o interesse público e o erário. Pretende-se
analisar os efeitos das Portarias nº 75 e 135 do Ministério da Economia, a partir de uma
aplicação conceitual do princípio da insignificância e as consequências de seu
reconhecimento na esfera penal. Para a elaboração do presente trabalho, realizou-se
pesquisas bibliográficas, tendo como referência os materiais de cunho principiológico,
jurisprudencial e do ramo de direito penal e tributário, procurando evidenciar a importância
da proteção da atividade tributária, tanto no âmbito administrativo estatal, quanto na
esfera penal.
Palavras-chave: Princípio da insignificância. Incidência. Ordem Tributária. Efeitos Penais.
Atipicidade.
Introdução
O princípio da insignificância tem seus primórdios alicerçados na história europeia,
mais especificamente, na Europa Pós-Segunda Guerra Mundial, momento em que se
instaurou naquelas regiões grave crise social e econômica, culminando no aumento da
criminalidade como meio de sobrevivência e a consequente necessidade de reaver as
punições pela prática de crimes cujo bem jurídico tutelado não era de grande valor e
resultava da necessidade de subsistência.
No Direito brasileiro, o princípio da insignificância vem sido adotado em diversas
esferas, mas tem maior notabilidade no direito penal, funcionando como uma causa
excludente de tipicidade da conduta, dessa forma, o professor Luiz Flávio Gomes conceitua:

Conceito de Infração Bagatelar: infração bagatelar ou delito de
bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouca
relevância (ou seja: insignificante). Em outras palavras, é uma conduta
ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou
não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a
intervenção penal nesse caso. O fato insignificante, destarte, deve
ficar reservado para outras áreas do Direito (civil, administrativo,
283

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

trabalhista etc.). Não se justifica a incidência do Direito penal (com
todas as suas pesadas armas sancionatórias) sobre o fato
verdadeiramente insignificante”. (GOMES, 2013).
Os crimes contra a ordem tributária a que se referem o presente trabalho de
pesquisa, são os previstos nos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/90, que, em linhas gerais, são
crimes praticados por particulares em detrimento do erário público estatal, visto que o art.
3º da referida lei aborda os crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário
público
O presente artigo tem como objetivo abordar a relação entre o princípio da
insignificância e o os crimes contra a ordem tributária. De maneira que, fazendo um
paralelo entre os assuntos, possa se compreender que em alguns casos, notadamente
aqueles previstos em lei, os débitos fiscais inscritos na Dívida Ativa da União são irrelevante
para os órgãos de arrecadação, visto que, muito mais se despenderia para reaver valor, do
que efetivamente se ganharia com a sua retomada.
Dessa forma, sendo estes débitos considerados irrelevantes para a União, como
representante do erário público, que é o principal lesado nos casos de crimes contra a
ordem tributária, tais valores, tornam-se também penalmente insignificantes, não fazendo
jus à persecução penal prevista na Lei n. 8.137/90.
Desenvolvimento
Conceito de princípio da insignificância na esfera penal
O conceito analítico de crime é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade.
Dentro da tipicidade do fato, ainda, é possível apontar alguns elementos, tais como:
conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, que poderá ser formal ou
conglobante.
Para a caracterização da tipicidade conglobante, é necessário avaliar se conduta
do agente é antinormativa e se o fato é materialmente típico, neste segundo aspecto se
amolda o conceito do princípio da insignificância, pois, segundo Rogério Greco:

Além da necessidade de existir um modelo abstrato que preveja com
perfeição a conduta praticada pelo agente, é preciso que, para que
ocorra essa adequação, isto é, para que a conduta do agente se
amolde perfeitamente ao tipo penal, seja levada em consideração a
relevância do bem que está sendo objeto de proteção. (GRECO, 2020,
p. 113)
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Dessa forma, entende-se que a tutela de determinados bens ou direitos pelo
estado, por meio de seu poder regulador, não engloba qualquer um destes
indiscriminadamente, sem levar em consideração seu valor, relevância ou a extensão do
dano causado, de modo que o bem amparado legalmente pelo direito penal, dever ser
relevante, ficando afastados desta tutela de proteção aqueles considerados insignificantes.
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O princípio da insignificância é primordial no direito brasileiro, pois revela-se como
um filtro no já tão sobrecarregado judiciário, haja vista que o Brasil ainda se mostra como
sendo um país com uma cultura de solução contenciosa dos conflitos, de modo que, é
possível dizer que o número de lides sem relevância para o direito penal não é baixo, o
que interfere também na qualidade e, até mesmo, na quantidade de solução de conflitos
que são, de fato, essenciais.
O critério para definir uma conduta como penalmente relevante ou não é subjetivo,
visto que não existe, nos fatos considerados típicos, um rol taxativo ou mesmo
exemplificativo do que seria ou não considerado insignificante. Desse modo, cabe ao
magistrado, ao analisar o caso concreto, aplicar o princípio da insignificância de modo
adequado.
No que tange aos critérios para a aplicação, o Supremo Tribunal Federal, tem
decidido no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii)
nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Campo de estudo dos crimes contra a ordem tributária
Os crimes contra a ordem tributária constituem o campo de estudo do direito
penal e tributário, de modo que o que se tutela é o interesse arrecadatório do Estado.
Nesse aspecto, é possível destacar a existência de um “direito penal tributário”, que,
conforme Zelmo Denari, define-se como:

O conjunto de normas que regulam as infrações tributárias e
respectivas sanções, sendo certo que o adjetivo pena pretende tão
somente segregar do universo tributário as normas tributárias
repressivas de conduta as ilícitas. (DENARI, 2000, p.16)
Importante ressaltar que, para a caracterização de ilícito penal tributário, não basta
para que a conduta constitua uma infração tributária, esta tem que ser também
penalmente reprovável tipificada como crime, pois, do contrário, estará apenas no campo
de estudo do Direito Tributário, sendo somente por ele reprovado e sancionado, é o que
ensina Jackson Bartinik:
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Assim, se o fato configurar um ilícito tributário, será tratado conforme
as normas de Direito Tributário, aplicando sanções de natureza
administrativa. Paralelamente, se o mesmo fato tipificar um ilícito
penal, será tratado, também, nas regras do Direito Penal, sendo
aplicadas sanções criminais, ambas autônomas e cumulativas, ou
seja, uma sanção não afasta a outra (natureza subsidiária). (BARTINIK,
2002, p. 14)
Há quem defenda que o direito penal deveria resguardar-se apenas a tutelar os
bens jurídicos “mais relevantes”, devendo ser afastado do âmbito tributário, no entanto,
entende-se que a intervenção estatal, por meio do direito penal sancionador, justifica-se
justamente porque a ordem tributária e o interesse arrecadatório do Estado são de extrema
relevância, visto que garantem o pleno funcionamento das atribuições sociais através da
atividade tributária.
Dessa forma, aquele que, por exemplo, deixa de recolher determinado tributo com
fim de elidir o Estado, está ferindo os direitos constitucionais básicos da sociedade, tais
como a saúde, educação, lazer, etc.
Importante ressaltar que, se o estado deixa de aplicar devidamente os recursos
que advém da atividade tributária, existem maneiras de cobrar a sua correta aplicação, não
se justificando, por esse motivo, o cometimento do ilícitos penais tributários como forma
de “represália” ao ente arrecadador por sua má gestão.
Os crimes contra a ordem tributária estão previstos na Lei 8.137 de 27 de dezembro
de 1990, que “define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo, e dá outras providências”.

Aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários federais
Em 2012, o Ministério da Fazenda editou as portarias 75 e 130, que passaram a
prever, entre outros pontos, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional nos casos de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil),
conforme se extrai do artigo 2º da Portaria MF 75:

O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem
baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou
parcial, útil à satisfação do crédito. (BRASIL, 2012, on-line)
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A possibilidade/necessidade de arquivamento do feito em razão do valor da
execução fiscal foi determinada mediante critérios específicos dos débitos de natureza
tributária cuja credora é a União, dentre os quais os custos gerados para a administração
pública para a propositura e o impulso de demandas dessa natureza, em comparação com
os benefícios pecuniários que poderão advir de sua procedência.
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Dito isto, na esfera penal, se estabeleceu o entendimento de que o crédito
tributário irrelevante para a Fazenda não pode ter relevância na esfera criminal, já que, a
princípio, não lesionou o bem jurídico penalmente tutelado, que é o erário.
Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça voltou a julgar o Tema Repetitivo
157 com o objetivo de discutir a revisão da tese fixada no REsp n. 1.112.748/TO
(representativo de controvérsia), a fim de adequá-la ao entendimento externado pela
Suprema Corte, no sentido de considerar o parâmetro estabelecido nas Portarias n. 75 e
130/MF (vinte mil reais) para aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários
federais e de descaminho.
No julgamento, fixou-se a seguinte tese:

Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e
de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar
o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20
da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias
75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. (STJ, online)
Dessa forma, para que ocorra uma persecução penal em crimes tributários, o valor
efetivamente elidido dever ser superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), do contrário, afastase a tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.
Aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários estaduais
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Ordinário no Habeas Corpus nº
535.053 SP, definiu o entendimento a seguir ementado:
HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO
ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO
MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748.
POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À
TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
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HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
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1. Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do
habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a
incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários
federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos
tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n.
130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo
legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo
raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de
São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de
inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem
600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs,
podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de
insignificância.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para
reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o
trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara
Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ, 2020, on-line).
Diante de tal julgamento, restou-se definido que é possível a aplicação do princípio
da insignificância também aos crimes tributários cometidos no âmbito estadual, isso
porque somente existe previsão legal expressa àqueles de competência Federal, conforme
a as Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda.
No entanto, é importante frisar que o valor que define a insignificância de um crime
tributário estadual não é o mesmo previsto para os crimes cometidos no âmbito federal.
Nesses casos, é necessário a existência de norma reguladora do valor considerado
insignificante, mesmo porque, valores ínfimos já não são cobrados por estados e por
municípios, em razão da inviabilidade do custo operacional.
Dessa forma, cabe aos estados e municípios editarem normas específicas, de
acordo com a viabilidade de suas operações, para então definirem o que será considerado
valor insignificante no caso concreto, a exemplo do que realizou o Ministério da Fazenda.
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Conclusão
Conforme o exposto, o Ministério da Fazenda editou as Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012
prevendo que não seriam ajuizadas execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
de valores inferiores a R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo então este o parâmetro fixado
para os tributos de competência Federal. Anteriormente o valor fixado para esta cobrança
era o de R$10.000,00 (dez mil reais).
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Assim, houve a provocação do judiciário para que se manifestasse a respeito da aplicação
desse valor mínimo definido pelo Ministério da Fazenda também para os casos de
persecução penal por crimes cometidos contra a ordem tributária, seguindo a lógica de
que, se não é do interesse da Fazenda Nacional cobrar os débitos tributários de valores
abaixo dos fixados na portaria, obviamente por movimentar a máquina estatal por um
crédito que não cobrirá as despesas feitas para recuperá-lo, também, na esfera penal, não
haveriam motivos para buscar punição para os crimes cujo o valor máximo elidido não
ultrapassasse R$20.000,00 (vinte mil reais).
O mesmo também pode ser aplicado ao crimes cometidos contra a ordem tributária
estadual ou municipal, no entanto, necessita-se de definição de valores específicos para
cada estado e município
Dessa forma, pode-se concluir que o princípio da insignificância funciona como um crivo
de relevância para a atuação punitiva estatal, levando mais eficiência na resolução de
crimes com maior prejuízo ao erário e desinflando a máquina poder judiciário, afastando
os casos em que o estado não aproveitará economicamente e operacionalmente a
demanda.
Evita-se com a aplicação do referido princípio, que o Direito Penal seja aplicados a
demandas que não são do interesse ou que causariam mais danos ao erário estatal.
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RESUMO: O estudo possui o objetivo de analisar a atuação da Defensoria do Estado do
Tocantins na utilização dos métodos de tratamento adequados de conflitos e de acesso à
justiça. Nascida no bojo da Constituição de 1988, a Defensoria Pública carrega a missão de
prestar orientação jurídica e promover os direitos humanos e a defesa de todos os
necessitados. Através da Lei Complementar nº 80/94, o papel de promover a conciliação
entre as partes nos conflitos foi estabelecido ao órgão e com a Lei Complementar nº
132/2009, a solução extrajudicial foi definida como prioritária. Cabe tratar que a Defensoria
Pública do Estado do Tocantins tem buscado viabilizar métodos autocompositivos que
fujam do tradicionalismo litigioso e proporcionem soluções conforme a necessidade das
partes. Nesse sentido, destaca-se o Núcleo Especializado de Mediação e Conciliação
(NUMECON), criado pela Defensoria, através da Resolução - CSDP n.º 127/2015, que visa
promover prioritariamente a solução extrajudicial dos conflitos. O NUMECON funciona
como estrutura permanente disponível a todos que buscam soluções pacíficas e eficientes,
sendo elaborado para proporcionar alternativas que desafoguem o judiciário de sua alta
demanda (DPE-TO, 2019, s/p). Com esta descentralização dos conflitos, existe a
possibilidade de uma maior garantia à acessibilidade da justiça.
Palavras-Chave: Defensoria Pública. Acesso à justiça. Métodos de tratamento adequados
de conflitos.
ABSTRACT: This study aims to analyze the role of the Tocantins State Defender's Office in
the use of proper methods of handling conflicts and access to justice. Born in the wake of
the 1988 Constitution, the Public Defender's Office carries the mission of providing legal
guidance and promoting human rights and the defense of all those in need. Through
Complementary Law No. 80/94, the role of promoting conciliation between the parties in
conflicts was established by the body and further on, with Complementary Law No.
132/2009, the extrajudicial solution of disputes was defined as a priority. It is worth noting
that the Public Defender of the State of Tocantins has sought to enable self-composition
methods that escape the litigious traditionalism and provide solutions according to the
needs of the parties that are part of the conflict. In this regard, the Specialized Center for
Mediation and Conciliation (NUMECON), created by the Defender's Office, through
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Resolution - CSDP No. 127/2015, stands out, which aims to promote, as a matter of priority,
the extrajudicial solution of conflicts. NUMECON works as a permanent structure available
to all who seek peaceful and efficient solutions, being designed to provide alternatives that
relieve the judiciary of its high demand (DPE-TO, 2019, s/p). With this decentralization of
conflicts, there is the possibility of a greater guarantee to the accessibility of justice.
Keywords: Public Defender's Office. Access to justice. Proper methods of handling
conflicts.
1 INTRODUÇÃO
Este artigo busca explorar a atividade da Defensoria Pública e a importância do seu
papel na utilização de mecanismos adequados de solução de conflitos, com enfoque na
Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
Metodologicamente, o estudo é pautado na abordagem de pesquisa qualitativa, por
realizar um levantamento de dados já disponíveis, através de relatórios anuais
disponibilizados eletronicamente pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, para
analisar a atuação da Defensoria no que concerne à utilização de técnicas adequadas de
resolução de conflitos.
Ao analisar a situação jurídica brasileira, bem como o desenvolvimento da atividade
judicial em relação à resolução extrajudicial dos conflitos, percebe-se a importância do
estudo da atividade da Defensoria Pública nesses casos. Nesse sentido, a presente pesquisa
é norteada pela pergunta problema: como tem sido a atuação da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins na utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos?
A justificativa do estudo reside na importância da Defensoria Pública em um regime
democrático. Isso porque o papel de influência que a Defensoria pública tem para
transformar o quadro social acaba sendo muitas vezes escondido e desconhecido frente
aos sujeitos do direito e a sociedade que carece de uma transformação do contexto judicial
atual. São projetos como este que podem promover a devida exploração do tema, a fim
de evitar que a desinformação impeça a Defensoria Pública de assumir sua missão
constitucional de transformação jurídica.
É possível observar uma crescente incidência de casos e conflitos que demandam
uma nova percepção resolutiva. As influências sociais, políticas e culturais da
contemporaneidade atingem diretamente a instituição e distribuição da justiça, traçando
novos caminhos de administração das demandas jurídicas, a fim resgatar um sentimento
pacífico e de conciliação entre as partes.
Ao passo que os métodos de tratamento adequados de conflitos ganham forma
no direito brasileiro, que ainda está arraigado na cultura litigiosa, é necessário incentivo
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por parte do Estado em utilizar práticas de resolução de conflitos. Neste âmbito, a
Defensoria Pública, órgão principal de garantia do acesso à justiça no Brasil, surge como
crucial na utilização de meios alternativos de resolução dos conflitos.
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As práticas adequadas de resolução de conflitos consistem em todos os
mecanismos proporcionados para a pacificação social, diversos dos meios litigiosos
usualmente utilizados na justiça brasileira. Com isso, tais meios são essenciais para o acesso
à justiça de modo que o cidadão terá, ao seu dispor, mais métodos para a solução da lide.
Este artigo busca analisar o papel da Defensoria do Estado do Tocantins na utilização
de meios adequados de tratamento de conflitos e de acesso à justiça. A presente pesquisa
parte de argumentos gerais para argumentos particulares, em que se estrutura no método
dedutivo.
Assim, a pesquisa parte de premissas maiores, como o estudo dos meios alternativos
de resolução de conflitos e a compressão do papel da Defensoria Pública enquanto
instituição garantidora do direito de acesso à justiça para então analisar a atuação da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins no uso de práticas adequadas de solução de
conflitos.
Os problemas sociais repercutem no acesso à justiça, pode-se dizer
que o mais evidente deles que é a desigualdade sócio-econômica-cultural, grande parte
da
população não tem conhecimento de seus direitos, o que vem consequentemente,
dificultar a busca pela justiça, este enigma social demonstra cada vez mais, a necessidade
de se aparelhar mais a Defensoria Pública para a regular a prestação da assistência
judiciária gratuita.
O primeiro capítulo versa sobre o direito fundamental de acesso à justiça e a cultura
litigiosa brasileira. As técnicas adequadas de tratamento de conflitos possibilitam uma
melhor efetivação da justiça enquanto alternativa à crise no sistema judiciário.
O segundo capítulo trata sobre a Defensoria Pública e sua importância como função
garantidora do direito de acesso à justiça.
No terceiro capítulo analisa-se a atuação da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins na prática adequada da resolução de conflitos através dos núcleos especializados
de mediação e conciliação (NUMECONs).
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2 ACESSO À JUSTIÇA E OS MÉTODOS DE TRATAMENTO ADEQUADOS DE CONFLITOS
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2.1ACESSO Á JUSTIÇA E A CRISE NO SISTEMA JUDICIÁRIO
A jurisdição surgiu com o escopo de se evitar a justiça com as próprias mãos
(autotutela), sendo um instrumento de controle social. É o que acontecia nos primórdios
da sociedade e das civilizações, em que o homem, cru no conhecimento das regras
elementares de convivência, buscava satisfazer a justiça por intermédio do olho por olho
ou da vingança contra os membros da família do agente lesionador, por exemplo.
A respeito do exposto, a jurisdição é definida como “poder, função e atividade de
aplicar o direito a um fato concreto, pelos órgãos públicos destinados a tal, obtendo-se a
justa composição da lide” (GRECO FILHO, 2011, p. 131). A jurisdição, explica o citado
doutrinador, é um poder, porque atua como revelação da potestade estatal em face das
partes em contenda. De igual modo é, ainda, uma função, porque cumpre o desígnio de
fazer valer a ordem jurídica posta em suspeita em detrimento de uma pretensão resistida.
(COUTURE, 2017).
Em linhas gerais, no que concerne às funções atípicas (tais como administrar os
próprios recursos e legislativas), pode-se dizer que os tribunais brasileiros possuem a
competência de gerir suas próprias questões administrativas e financeiras, e elaborar o seu
respectivo regimento interno, sem interveniência de quaisquer outros Órgãos. Do mesmo
modo que o Poder Judiciário possui funções atípicas, conforme explanado anteriormente,
a jurisdição também poderá ser função atípica de outro Poder. A esse respeito, Ferreira
Filho (2017, p 254) elucida que:
Note-se que a função jurisdicional pode ser atribuída, como é na
Constituição brasileira, a outro Poder que não o Judiciário,
eventualmente. (Ele se dá com a função legislativa que não é toda
entregue ao Legislativo como com a função executiva que não fica
inteira em mãos do Executivo.) Assim, o Legislativo também a exerce:
ele julga no impeachment, e o Executivo pode criar tribunais
administrativos que aplicam a lei a particulares, inclusive por meio de
um procedimento contencioso: são os contenciosos administrativos
(embora em nosso direito não possam jamais decidir em última
instância, ficando sempre sujeitos ao crivo do Judiciário). A função
jurisdicional, porém, é típica do Judiciário, de modo que, na sua
forma típica, pode ser chamada de função judiciária.
Desse modo, existe a possibilidade de obter-se o reparo de um direito lesado ou
que estejam sob ameaça é por intermédio da ação diante do Poder Judiciário que, pela
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mera e suficiente razão do dever de imparcialidade de seus órgãos jurisdicionais, não pode
agir de ofício, salvo em raríssimas exceções.
A esse respeito, Marques (2010, p. 34) preleciona que:
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A própria Constituição, ao declarar os direitos individuais e suas
garantias, prescreve normas que incidem diretamente sobre a
proteção processual dos direitos e interesses do cidadão em face do
Poder Público e de outros cidadãos. A Ação, como direito ao
processo ou como direito de pedira tutela jurisdicional do Estado,
está entre os Direitos e Garantias Individuais que a Constituição
solenemente enumera, ali também encontrando-se a previsão de
remédios processuais rápidos e seguros para a pronta restauração de
direitos subjetivos atingidos por atos arbitrários do Poder Público.
Nessa toada, é na Constituição Federal que proporciona e efetiva as garantias
fundamentais dos sujeitos de direito e, especialmente, impondo por meio do seu artigo 5º,
XXXV, que não será afastado da análise do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, por
meio de provocação do interessado, em virtude do princípio da inércia.
Para ilustrar, Cappelletti (2002, p. 5) afirma:
De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos
direitos individuais sociais, uma vez que a titularidade de direitos é
destituída de sentido, na ausência de mecanismos para a sua efetiva
reinvindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como
o requisito fundamental _ o mais básico dos Direitos Humanos do
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não
apenas proclamar o direito de todos [...] o acesso não é apenas um
direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é,
também, necessariamente, o ponto central da moderna
processualística. Seu estado pressupõe um alargamento e
aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência
jurídica.
O direito ao acesso à justiça não está previsto somente na Constituição brasileira,
sendo também previsto em diplomas internacionais de direitos humanos, conforme
disposto no artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como
Pacto de San José da Costa Rica, na qual o Brasil é signatário:
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1.
Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais
competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos
fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por
pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.
2.

Os Estados Partes comprometem-se:

a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema
legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que
interpuser tal recurso;
b.

a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e

c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de
toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.
A interface do direito ao acesso à justiça não está limitada somente à propositura
do pedido ao Poder Judiciário, sendo imprescindível que a resposta seja eficiente e célere,
algo que não sobrevém em decorrência da morosidade e acúmulo da justiça brasileira, se
tornando primordial que sejam criadas novas técnicas capazes de suprir a demanda de
maneira quantitativa e, principalmente, qualitativa.
O acesso igualitário também deverá ser buscado e perseguido pelo Direito. A
Defensoria Pública consiste em um excelente exemplo de proteção ao princípio de acesso
à justiça, haja vista que exerce a defesa de pessoas hipossuficientes de recursos financeiros,
galgando as mesmas na condição de partes de um processo, assegurando, desse modo, a
defesa de seus direitos (FERREIRA FILHO, 2017).
Inclusive, Mauro Cappelletti e Bryant Garth dividiram em três ondas renovatórias do
acesso à justiça, sendo a primeira onda intimamente ligada à assistência judiciária aos
necessitados, ou seja, conectada ao aspecto econômico, logo a Defensoria Pública está
fortemente marcada nessa onda renovatória.
De igual modo, a lei deverá facilitar o acesso à justiça ao efetivar a quebra de
formalismos inúteis que prejudicam a resolução do litígio e a devida presteza processual.
O acesso à justiça, no entanto, deverá trazer consigo outros princípios, como, por exemplo,
a celeridade processual (MIRANDA, 2017).
O Brasil traz enraizado em sua cultura litigiosa uma dependência do Poder
Judiciário, no sentido de estabelecer sobre e apenas nele a necessidade de resolução dos
conflitos. Os tribunais, em meio ao aumento de casos ajuizados, perde a sua efetividade,
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já que a estrutura existente é incapaz de garantir o tratamento judicial necessário. Nas
palavras de Splenger (2014, p.34)
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Atualmente, a realidade brasileira demonstra que unidos pelo
conflito, os litigantes esperam por um terceiro que o “solucione”.
Esperam pelo Judiciário para que diga quem tem mais direitos, mais
razão ou quem é o vencedor da contenda. Trata-se de uma
transferência de prerrogativas que, ao criar “muros normativos”,
engessa a solução da lide em prol da segurança, ignorando que a
reinvenção cotidiana e a abertura de novos caminhos são inerentes
a um tratamento democrático.
Em um contexto de intensas transformações sociais e políticas, não cabe mais ao
judiciário brasileiro manter uma estrutura fortemente hierarquizada e fechada. Percebe-se
que, segundo Spengler (2014, p.17), este instituto “tem seu alcance diminuído na mesma
proporção que as barreiras geográficas vão sendo superadas pela expansão da informática,
das comunicações, dos transportes e os atores econômicos vão estabelecendo múltiplas
redes de interação.”
Pode-se dizer que os processos e litígios se arrastam lentamente, em decorrência
de vários fatores, tais como o excesso de recursos, a grande quantidade de processos
existentes para poucos magistrados, o excesso de procedimentos, decorrentes do devido
processo legal, e a malícia de alguns litigantes que buscam protelar, com as várias
ferramentas existentes no âmbito jurídico, as respostas jurisdicionais, buscando a perda do
objetivo, a prescrição, Almeida (2013, p.23) complementa:
É preciso admitir, portanto, que é impossível à máquina judiciária
estatal resolver todos os dissídios que lhe forem submetidos através
de sentenças, é que, se for preciso esgotar sempre todas as etapas e
fases processuais necessárias para se chegar à efetiva satisfação dos
direitos em definitivo reconhecidos como existentes, nunca haverá
recursos públicos suficientes para montar e custear um aparato
jurisdicional capaz de atender, em tempo razoável, a todos esses
litígios.
Nesse sentido, a necessidade de um sistema igualmente acessível a todos
possibilitou o desenvolvimento das alternativas mais simples e menos formais, ou seja, os
caminhos extrajudiciais. Estes novos meios provocaram uma quebra no monopólio estatal
para a resolução de conflitos, a fim de proporcionar o atendimento ao direito fundamental
de acesso à justiça.
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As soluções adequadas dos conflitos tomam seu embasamento no Tribunal
Multiportas, ideal que surgiu nos Estados Unidos, em 1976, através do professor de
Harvard, Sander. Em meio a uma insatisfação da população norte-americana com a
administração da justiça, surge um posicionamento que “encontra” outros caminhos de
resolução dos conflitos além do judiciário. (SANDER, 2012, p.32)
Com o desenvolvimento de várias portas em busca da efetivação da justiça,
percebe-se que o judiciário até deixa de ser o meio mais eficiente e hábil para as soluções
litigiosas. A justiça multiportas não veio para diminuir e enfraquecer a posição do poder
judiciário, mas possibilitar alternativas tão satisfatórias quanto a via tradicional, a fim de
garantir o acesso á justiça. Enia Cecilia Briquet (2016, p. 134) complementa:
(...) tribunal tradicional oferece ao público apenas uma ‘porta’ para
resolver disputas: ‘o processo litigioso’. Com o conceito de
multiportas se aperceberam que o litígio não é a melhor alternativa
para resolver muitas das disputas. Além da adjudicação deveria ser
oferecida às partes uma variedade de opções alternativas para a
resolução dos conflitos; além disso, as partes deveriam poder contar
com assistência para fazer avaliação dos casos no intuito de
determinar qual processo de resolução de disputas seria o mais
Mediação não é conciliação: a importância da técnica no
desenvolvimento dos processos autocompositivos Página 3
apropriado.
Em meio a essas transformações judiciais, as práticas adequadas de solução de
conflitos passam a figurar como hipóteses para solucionar demandas de forma célere e
eficiente, com objetivo de diminuir a sobrecarga judiciária.
2.2 DA MEDIAÇÃO
A mediação possui o objetivo de resolver pacificamente o litígio entre as partes,
entretanto, podendo ser definida como um método de resolução dos conflitos, aplicado
por uma terceira pessoa, imparcial e notadamente treinada, que buscará restaurar a
comunicação bem-sucedida e colaborativa entre as pessoas que se acham em um impasse,
auxiliando-as a alcançarem a pacificação por meio de um acordo (NAZARETH, 2009).
É uma alternativa vista como uma maneira “ecológica de resolução dos conflitos
sociais e jurídicos, uma forma na qual o intuito de satisfação do desejo substitui a aplicação
coercitiva e terceirizada de uma sanção legal” (WARAT, 2001, p. 05).
A lei nº 13.140/15, em seu artigo 1º, parágrafo único, tratou de definir
expressamente o conceito de mediação:
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Art. 1º, Parágrafo único. 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 (BRASIL,
2015, p. 1).
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O mediador, de forma distinta ao magistrado, não profere a sentença vinculativa e
tampouco decide, somente se limitando a intermediar a comunicação de forma a deixar
com que as partes cheguem a um entendimento. O mediador fica no meio, não se
aproximando de nenhuma das partes, mas apenas mediando o litígio (BUITONI, 2006).
Cintra, Grinover e Dinamarco (2009, p. 34) relatam que
A mediação assemelha-se à conciliação: os interessados utilizam a
intermediação de um terceiro, particular, para chegarem à
pacificação de seu conflito. Distingue-se dela somente porque a
conciliação busca sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a
mediação objetiva trabalha o conflito, surgindo o acordo como mera
consequência. Trata-se mais de uma diferença 26 de método, mas o
resultado acaba sendo o mesmo.
Com a mediação, permite-se que as partes atuem conjuntamente, de modo
cooperativo, sem que uma se dê por vencedora e a outra por vencida. O mediador propõe
a solução do conflito amoldando os interesses de ambos os lados, visando ao melhor
resultado para a relação de emprego (SILVA, 2015).
Pode-se perceber que a mediação, mesmo com a intervenção de terceiro (na
qualidade de mediador), prestigia a autonomia das partes na negociação, fornecendo um
maior nível de satisfação psicológica aos litigantes. Sua finalidade é garantir aos
conflitantes a responsabilidade pelo litígio do qual fazem parte e, com o auxílio de um
mediador, amparar as divergências, compreender os fenômenos e emoções envolvidas,
objetivando buscar um consenso que atenda aos interesses envolvidos e conduza à paz
social (TORRES, 2005, p.171).
O procedimento da mediação é caracterizado pela oralidade, visto que é um
processo informal, garantidor do debate e comunicação entre as partes, a fim de encontrar
possíveis soluções ao problema. Essa oralidade não apenas garante o diálogo durante o
processo, mas também permite a reaproximação dos conflitantes, através do consenso,
para garantir a restauração das relações entre os sujeitos envolvidos. (SPENGLER, 2014, p.
55)
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Deve-se destacar que tal modalidade de solução do conflito possui um conteúdo
ético e respeitoso a ser observado pelas partes, visto que não há a figura de um terceiro
com decisão vinculante, e considerando que são as próprias partes que estabelecerão o
acordo, apenas com o auxílio do mediador, cada uma delas deverá agir em conformidade
com os preceitos éticos objetivos, aplicáveis a situação concreta, observando ainda os
deveres da probidade e da boa-fé objetiva (THEODORO JÚNIOR, 2015).
A natureza da mediação é negocial. Em função disso, devem as partes observar o
disposto no artigo 422 do Código Civil que diz: “os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boafé”. O dispositivo legal citado é a consagração do princípio da lealdade e confiança ( Treu
und Glauben), radicado no §° 242 do Código Civil Alemão de 1900 (SANTOS, 2014).
A mediação contém em sua estrutura um componente autocompositivo, que
permite sua combinação com a arbitragem, em proveito do procedimento de composição,
e, nesse caso, não será mediação, mas terá fisionomia híbrida de mediação-arbitragem.
Originariamente, é uma técnica intermediária entre a conciliação e a arbitragem. É mais do
que conciliação, na opinião predominante, porque permite uma perspectiva maior de
iniciativas. É menos do que a arbitragem, porque não autoriza atos decisórios.
2.3 DA CONCILIAÇÃO
A palavra “conciliação” é oriunda do latim “ conciliatione”, a qual traz consigo o
significado da pacificação entre pessoas. A conciliação consiste, desse modo, em um
processo autocompositivo no qual a figura do conciliador ampara as partes em litígio com
o fulcro de achar uma solução adequada para as partes envolvidas na lide processual.
(ACQUAVIVA, 2000, p.355)
Ela tem como objetivo a pacificação das partes envolvidas conflito, sendo que elas
atuam, de forma igualitária, na preparação das decisões. Mesmo que o conciliador possa
recomendar soluções, fica a cargo das partes a deliberação final (SANTOS, 2014). Sobre
isso, Theodoro Júnior (2015, p. 42) afirma que “a conciliação nada mais é do que uma
transação obtida em juízo, pela intervenção do juiz junto às partes, antes de iniciar a
instrução da causa. Uma vez efetivado o acordo, lavra-se o termo e o juiz profere sentença
homologatória”.
Através dos juizados especiais, a conciliação ganhou força e, hoje, possui previsão
legal no novo CPC, que garante a sua obrigatoriedade, conforme o art. 334
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência
de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30
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(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias
de antecedência. (BRASIL, 2015)
A conciliação tem alguns pontos semelhantes ao processo de mediação. Nesse
sentido, Netto e Soares (2015, p. 110) prelecionam que:
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As figuras do mediador e do conciliador, como auxiliares da Justiça,
realizam um papel importantíssimo na administração de conflitos e
precisam ser treinadas especificamente para esse mister. Isso
contribuiu sobremaneira para que a atividade do magistrado seja
aliviada, e lhe seja reservada apenas a tarefa de julgamento.
O fim principal destes dois métodos de tratamento adequados será a resolução do
conflito através do consenso entre as partes. Os princípios envolvidos na conciliação e
mediação são os mesmos, consagrados pelo art. 166, caput e §§1º e 4º, CPC/15, sendo eles
a independência, a imparcialidade, a autonomia da vontade, a confidencialidade, a
oralidade, a informalidade e a decisão informada devem prevalecer a todo instante, seja
na mediação ou na conciliação.
A liturgia da conciliação, assim como na mediação, pode ser exercida tanto no
âmbito extraprocessual quanto no litigioso, em outras palavras, antes de iniciado o
processo ou durante seu curso o seu objetivo é o mesmo, ou seja, instigar as próprias
partes a chegarem em um acordo que seja bom para ambas, com determinadas renúncias.
Tal forma alternativa mostra-se mais enérgica do que decisões judiciais; visto que em tais
decisões, ao contrário do que ocorre nos magistrados, se alicerça no comum acordo das
partes.
Sena (2011, p. 122) ensina que a conciliação pode ser conceituada como
[...] método de solução de conflitos em que as partes agem na
composição, mas dirigidas por um terceiro. Compreende-se a
conciliação em um conceito muito mais amplo do que o “acordo”
formalizado. A conciliação significa entendimento, recomposição de
relações desarmônicas, empoderamento, capacitação, desarme de
espírito, ajustamento de interesses.
A conciliação é apropriada para as relações sem vínculo de continuidade, visto que
o conflito é tratado pelo conciliador de maneira que sejam atendidos apenas os interesses
imediatos dos envolvidos e a disputa seja encerrada. Quando se fala do relacionamento
das partes e os sentimentos envolvidos, a mediação torna-se o método mais adequado de
resolução.
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Conforme diversos doutrinadores, dentre eles, Almeida (2013), a conciliação
garante a eficiência do aparato judiciário, recupera as faixas contenciosas das pequenas
causas, diminui a pressão numérica e reduz o tempo de duração dos processos, dentre
outros; permitindo, na maioria das vezes, atender, seus objetivos, quais sejam, resolver de
forma pacífica as lides jurídicas, atender a paz social, solucionar o conflito com a
aproximação das partes, tornar melhor o desempenho do Poder Judiciário.
2.4 DA ARBITRAGEM
De início, pode-se conceituar a arbitragem como a justiça praticada por um juiz,
denominada árbitro, com conhecimentos técnicos em determinada área, de livre escolha
das partes envolvidas em um conflito jurídico. Nesta modalidade de resolução, o árbitro
não precisará ter formação acadêmica em Direito, mas em diversas áreas, tais como
Medicina, Engenharia, Arquitetura, Contabilidade etc. Se as partes forem buscar nos
corredores da arbitragem a solução de um problema relacionado à construção civil de uma
sala comercial, por exemplo, poderá contar com os préstimos de um árbitro engenheiro.
Com o objetivo de diminuir a sobrecarga do Poder Judiciário no que se refere ao
excesso de processos, é sancionada no dia 23 de setembro de 1996, a Lei n° 9.307, a qual
dispõe sobre a arbitragem. Nos termos do artigo 2°, inciso I, as partes poderão escolher,
espontaneamente, as regras de direito que serão aplicadas na justiça arbitral, desde que
não viole a ordem pública estabelecida ou aos bons costumes.
A arbitragem substitui a justiça comum, por vontade das partes em virtude, entre
outros motivos, de ser menos onerosa e mais discreta, tendo em vista que as questões
levantadas e requeridas não são submetidas ao crivo da publicidade. Cretella Junior (1998,
p. 218-219) preceitua que a justiça Arbitral se caracteriza por ser
[...] o sistema especial de julgamento, com procedimento, técnica e
princípios informativos próprios e com força executória reconhecida
pelo direito comum, mas a este subtraído, mediante o qual duas ou
mais pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito
público, em conflito de interesses, escolhem de comum acordo,
contratualmente uma terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o
papel de resolver-lhes as pendências, anuindo os litigantes em
aceitar a decisão proferida.
Assim como no Poder Judiciário, o árbitro deverá ser imparcial, estando para tanto
acima das partes que demandam o litígio. Um dos motivos determinantes da
imparcialidade do juiz é o fato deste ser pago pelo Estado, não lhe interessando, nesse
sentido, facilitar a decisão jurisdicional a favor desta ou daquela pessoa. (CRETELLA
JUNIOR, 1998, p. 218-219)
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Nesta senda, a arbitragem poderá se caracterizar pela escolha de um ou mais
árbitros, devendo ser especialistas na matéria a ser apreciado. Interessante notar na
especificada conceituação que os envolvidos poderão escolher o árbitro para solucionar
litígio existente ou vindouro. Em suma: na expectativa de litígio, conforme se verá
oportunamente, também poderá ter escolha de árbitros. (CRETELLA JUNIOR, 1998, p. 218219)
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Outra questão interessante é que a resolução de conflitos a ser submetida ao árbitro
deverá versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que os outros tipos de lides
deverão ser apreciados pelo magistrado da justiça comum.
Pode-se afirmar, nesse sentido, que a decisão do árbitro, no aspecto de fazer com
que as partes sejam sujeitas ao seu disposto, em nada perde para a decisão do magistrado
comum. Pedro Lenza (2008, p. 99) leciona que a sentença arbitral consiste no “Julgamento
prolatado pelo árbitro, se único, ou pelo tribunal arbitral, se por vários árbitros, após
concluída a instrução acerca da disputa que foi submetida a sua apreciação”.
Desse modo, a decisão poderá ser emitida monocraticamente ou por um colegiado
de árbitros, nos termos da legislação pertinente. Vale ressaltar também, que quando o
autor fala que a instrução deve ser concluída ele está deixando claro que o devido processo
legal deverá ser respeitado. A celeridade buscada pela sentença arbitral, e pela arbitragem
como um tudo, não deverá afetar aos ditames do epigrafado princípio constitucional, que
se refere a todos os processos, incluindo o dessa modalidade relativamente nova de
resolução de conflitos. (LENZA, 2008, p. 99)
3 A DEFENSORIA PÚBLICA NA EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
3.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA
A Constituição Federal, no artigo 134, traz a definição, as atribuições e a organização
da Defensoria Pública, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma
do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.)
P§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para
sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na
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classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições
institucionais.
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99,
A Defensoria Pública é função essencial da justiça, incumbindo-lhe a orientação
jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. No
Capítulo IV, do Título IV, a Defensoria Pública foi disposta, ao lado do Ministério Público
(arts. 127 a 130), da Advocacia Pública (art. 131 e 132) e da Advocacia (art. 133 da CF/88),
à categoria de instituição incumbida de exercer uma das funções essenciais à Justiça.
A instituição da Defensoria Pública do Estado, através da Constituição Federal,
surgiu com a finalidade de garantir aos necessitados a defesa e o acesso à justiça.
Entretanto, em razão da morosidade da justiça, fato não exclusivo da justiça brasileira, e
que a Defensoria Pública encontra-se sobrecarregada por sua demanda, acaba por
dificultar a execução. O doutrinador constitucionalista Silva (2015, p. 606) dispõe que
Os pobres ainda têm acesso muito precário à justiça. Carecem de
recursos para contratar advogados. O patrocínio gratuito tem-se
revelado de deficiência alarmante. Os Poderes Públicos não tinham
conseguido até agora estruturar um serviço de assistência judiciária
aos necessitados que cumprisse efetivamente esse direito prometido
entre os direitos individuais. Aí é que se tem manifestado a dramática
questão da desigualdade da justiça, consistente precisamente na
desigualdade de condições materiais entre litigantes, que causa
profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com litigantes
afortunados e poderosos, ficam na impossibilidade de exercer seu
direito de ação e de defesa assegurado na Constituição.
Discute-se muito na prática, como definir um parâmetro de hipossuficiência
econômica, tendo em vista que no Brasil, as desigualdades sociais são enormes. Portanto,
estabelecer um critério de atendimento para o público da Defensoria Pública se torna um
fator complexo e desafiador.
O encargo constitucional e legal atribuído à Defensoria Pública não se limita a
assistência judiciária, uma vez que esta exerce função endoprocessual e extraprocessual,
vale ressaltar que contribuição é exercida exclusivamente em prol dos necessitados
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economicamente, conforme disposto no artigo 4º, I, da Lei Complementar 80/94: Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação
jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus.”
Ademais, o artigo 3º-A, da Lei Complementar nº 80/1994 traz os objetivos da
Defensoria Pública:
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Art. 3º-A. São objetivos da Defensoria Pública:
I – A primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das
desigualdades sociais;
II – A afirmação do Estado Democrático de Direito
III – A prevalência e efetividade dos direitos humanos; e
IV – A garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório
Como se verifica no citado acima, constitui um dos objetivos da Defensoria Pública
a afirmação do Estado Democrático de Direito, contendo como competência de
legitimação para o ajuizamento da ação civil pública, como forma de promoção e garantia
dos direitos e garantias fundamentais da coletividade, atuando, inclusive, como custos
vulnerabilis.
4 ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS NA UTILIZAÇÃO DE
MÉTODOS DE TRATAMENTO ADEQUADOS DE CONFLITOS
A Defensoria Pública adquiriu um elevado prestígio social ao longo dos anos, sendo
considerada uma função essencial de justiça, com a prestigiada finalidade de promoção e
segurança dos direitos humanos e busca a realização da justiça, sem restringir-se à
atuação do Poder Judiciário, mas estendida ao desempenho de todos os poderes, assim
como os valores sociais necessários (ROCHA, 2014).
No Estado do Tocantins, a Defensoria Pública é regulada pela Lei Complementar n°
55, de 27 de maio de 2009, a qual organiza o aludido órgão. De acordo com o artigo 1° da
citada Lei
Art. 1º A Defensoria Pública do Estado do Tocantins é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, de dar orientação jurídica, de promover os
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
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extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, deforma integral e
gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso
LXXIV do art. 5ºda Constituição Federal.
Quanto à sua organização no Tocantins, a Defensoria Pública é dividida em dez
grandes núcleos, os quais são fundamentais para assegurar o acesso à justiça. No presente
capítulo, cada um dos núcleos foi abordado, assim como uma contextualização jurídica dos
direitos relacionados a tais núcleos e o seu respectivo caráter coletivo.
Essa divisão da Defensoria é coerente com o explanado pela Constituição de 1988,
a qual, ao garantir a criação deste órgão, tornou-o necessário ao funcionamento
jurisdicional do Estado, no que diz respeito à garantia de defesa e orientação jurídica a
todos os necessitados, nos moldes estabelecidos no art. 5º, LXXIV. A Defensoria busca a
realização da justiça, sem restringir-se à atuação do Poder Judiciário, mas estendida ao
desempenho de todos os poderes, assim como os valores sociais necessários (ROCHA,
2014).
Com sua responsabilidade definida, a Defensoria pode ser vista como uma
instituição capaz de transformar a realidade do tradicionalismo judicial, a fim de introduzir
novas possibilidades para resolução de conflitos e garantia de direitos. É primordial
entender que esta instituição vai muito além de um organismo de defesa dos necessitados
de acesso à justiça, possuindo potencial de atuação no processo de conscientização de
direitos até a busca por soluções, sejam elas judiciais ou extrajudiciais (SADEK, 2001).
O papel de influência que a Defensoria pública tem para transformar o quadro social
acaba sendo muitas vezes escondido e desconhecido frente aos sujeitos do direito e a
sociedade que carece de uma transformação do contexto judicial atual. São projetos como
este que podem garantir a devida exploração do tema, a fim de evitar que a desinformação
impeça a Defensoria Pública de assumir sua missão constitucional de transformação
jurídica (BARBOSA, 2015).
Conforme Zaneti Júnior, é imprescindível a compreensão do papel da Defensoria
Pública como instrumento da demodiversidade, que garante “vários meios
institucionalizados e abertos para a institucionalização e a participação do indivíduo e da
sociedade na formação dos atos decisórios que irão intervir na sua realidade cotidiana.”
(ZANETI JÚNIOR, 2014, p. 04).
Não há como falar em garantia de acesso à justiça através de um único órgão ou
procedimento judicial. Para Sadek (2001, s/p), trata-se de uma série de mecanismos e
fenômenos interligados que buscam “possibilidades de encontrar soluções – sejam elas no
interior ou não do Poder Judiciário. E, finalmente, que essas soluções sejam efetivas”. Assim,
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é importante a construção de um pensamento que valoriza soluções que não se prendem
a métodos ou órgãos judiciais específicos, mas viabilizam o acesso e a garantia à justiça.
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Com a criação dos juizados especiais, a Lei da Arbitragem, a Lei de Mediação e o
Código de Processo Civil, começa a acontecer uma transformação gradativa no sentindo
de abrir espaço para as vias extrajudiciais, incentivando o seu uso e garantindo o acesso à
justiça. Para Didier (2015, p. 273) “o estímulo à autocomposição pode ser entendido como
um reforço da participação popular no exercício do poder - no caso, o poder de solução
dos litígios. Tem, também por isso, forte caráter democrático”.
Em meio às diferenças apresentadas em cada uma das alternativas extrajudiciais,
todas elas buscam proporcionar uma decisão advinda do diálogo entre as partes, não
dependendo da intervenção judiciária. Nesse sentido, Santos (2014, p. 16) afirma que elas
passam a funcionar como “garantias constitucionais do acesso à justiça e visam a
efetividade de direitos sob uma visão humana, pois não se atém à soluções de cunho
estritamente técnico-jurídicas.”
Através da adoção de um entendimento que valoriza o acesso à justiça pautado na
pacificação dos conflitos, torna-se possível o desenvolvimento de um sistema
descentralizado, acessível e desburocratizado de resolução de conflitos, focado na
conciliação, na mediação e na arbitragem. Assim, é importante que as instituições jurídicas
do Estado cumpram seu papel em buscar a concretização desta sistemática adequada e
extrajudicial.
Desse modo, cumpre mencionar que a Lei Complementar nº 132/2009 altera alguns
dispositivos da Lei Complementar nº 80/1994, e dispõe a respeito da promoção prioritária
da solução extrajudicial de litígios, visando a composição das pessoas que estão em
conflito, consagrando a utilização dos meios autocompositivos como prioridade.
A Resolução nº 127 do Conselho Superior da Defensoria Pública, de 16 de abril de
2015, cria no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins os núcleos
especializados de conciliação e mediação (NUMECONs). Levando em consideração a
função de promover, prioritariamente, a solução extrajudicial de conflitos, bem como
afirmando que a conciliação e mediação viabilizam maior celeridade na resolução do litígio.
Cria-se assim, no Estado do Tocantins, uma estrutura organizacional, de caráter
permanente, para o exercício da mediação e conciliação em todas as unidades de
defensoria com mais de um órgão de atuação. Para a instalação do NUMECON é necessário
a iniciativa própria do Defensor Público Geral ou por decisão do Diretor Regional da
Defensoria Pública, considerando as possibilidades orçamentárias e administrativas. Assim
o Defensor público Geral deve designar um Defensor Público que terá a função de
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supervisionar os trabalhos desenvolvidos no núcleo sem que prejudique suas atribuições
naturais. (NUNES, 2018).
Aproximadamente 70.000 pessoas, entre atendimentos iniciais e retornos, utilizaram
os serviços oferecidos pela Defensoria Pública do Tocantins em suas 42 duas unidades
espalhadas por todo o Estado no ano de 2016. Pouco mais da metade dos assistidos são
do gênero feminino (52,11%). Esse quantitativo aumentou para aproximadamente 73.000
pessoas em 2017. Em 2019 o quantitativo voltou a ser de aproximadamente de 70.000
atendidos. (NUNES, 2018).
Em 2018 o NUMECON fez os seguintes atendimentos, assim divididos: Araguaína
2.874 (15,90%);); Araguatins 557 (3,10%); Dianópolis 458 (2,50%); Guaraí 1.575 (8,70%);
Gurupi 1.412 (7,80%); Palmas 7.807 (43,20%); Paraíso do Tocantins 1.426 (7,90%); Porto
Nacional 1.589 (8,80%); Tocantinópolis 365 (2,00%). (NUNES, 2018).
Com o exposto, verifica-se que o NUMECON possui capilaridade no Estado inteiro
na resolução pacífica de conflitos. Ressalta-se que a partir da atuação da Defensoria
Pública, com o auxílio dos meios alternativos que nela se estruturam, é possível que o
acesso à justiça possua novos caminhos, além dos meios judiciais, que possam atuar como
mais eficiência e menores custos.
Para Capelletti (2002), é preciso romper com a crença de que litígio só poderá ser
resolvido com a atuação direta do Poder Judiciário, para que os meios de resoluções de
conflitos alternativos e extrajudiciais possam ser devidamente estruturados. Segundo a
Resolução-CSDP, n° 104, de 6 de dezembro de 2013, é necessário que o cidadão atenda a
certas condições para ser atendido no NUMECON como possuir renda mensal individual
de até 03 salários mínimos, ou renda mensal familiar que não ultrapasse 05 salários
mínimos.
O NUMECON instalado na Defensoria Pública de Palmas é constituído por
conciliadores, mediadores e atendentes. Nesse sentido, a conciliação é formada por
analistas jurídicos que atendem na área cível e de família, e a mediação também trabalha
com a área cível e de família e é composta por uma psicóloga mediadora e por estagiários
dos cursos de Direito e Psicologia (NUNES, 2018).
O referido núcleo busca promover a conciliação e demais técnicas alternativas de
resolução de conflitos. Sua atuação é no sentido de trazer acordo entre as partes envolvidas
na lide processual. Tal setor é fundamental para o acesso à justiça. Messias e Lima Júnior
(2017) dispõem que a Defensoria Pública é o instrumento que viabiliza a garantia de que
a maior parte da população seja ouvida, na medida em que compõe a construção da
justiça. (NUNES, 2018).
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Ao promover assistência judiciária gratuita, a instituição auxilia a garantir a
igualdade material e a justiça distributiva. Ao estudar o espectro de atuação institucional
da Defensoria, O papel da instituição vai além da função atrelada à hipossuficiência
financeira, visto que o conceito de vulnerabilidade não se reduz ao sentido econômico. A
dificuldade em acessar a justiça e exercer efetivamente os direitos é característica de
vulnerabilidade.
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É oportuno que este tema seja abordado dentro do universo acadêmico do direito
e tome maior proporção de conhecimento, no que tange ao acesso à justiça viável a todos
os casos e necessidades. Não existe mais apenas um caminho para a resolução de conflitos,
mas sim uma multiplicidade de possibilidades que precisam ser oferecidas e conhecidas
pelos indivíduos que buscam a resolução de sua demanda judicial. (NUNES, 2018).
Acredita-se que através de um estudo sobre a aplicação e funcionamento dos
métodos extrajudiciais de resolução de conflitos dentro da Defensoria Pública é possível
alcançar os indivíduos atuantes na área do direito, a fim de provocar uma mudança cultural
e social em prol da atuação cooperativa e pacífica, rompendo o engessamento judicial
focado. (NUNES, 2018).
O trabalho prestado pela Defensoria Pública, da forma mais ampla possível, garante
o respeito da dignidade da população carente. Destaca-se que analisando as atribuições
dessa instituição, fica claro que muito mais do que prestar assistência jurídica gratuita para
os necessitados, o objetivo da Defensoria Pública deve ser a transformação social.
Ora, na medida em que a Constituição prevê como objetivos da República
Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades”,
demonstra-se a necessidade de criação de pelo menos um órgão responsável por
perseguir esses objetivos. No entanto, à Defensoria Pública não deve ser incumbida
sozinha desse papel. O Estado deve constantemente criar mecanismos que possibilitem a
perseguição desses objetivos. (NUNES, 2018).
Conforme dito acima, a Defensoria Pública é função essencial à Justiça, e cabe a ela
a prestação de uma assistência jurídica integral e gratuita. Ao analisarmos as expressões
“integral e gratuita” constatamos que o constituinte não quis restringir de forma alguma a
atuação da Defensoria na perseguição dos interesses dos seus assistidos. (NUNES, 2018).
O quadro de desigualdade social que assola o Brasil é assustador. Com base nisso,
o papel da Defensoria Pública é de grande relevância, posto que cabe a ela garantir o
efetivo acesso à Justiça para a população que não possui condições para fazer valer os seus
direitos. A maioria da população brasileira, hoje, desconhece os seus direitos, o que
dificulta de sobremaneira o acesso à justiça.
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Em razão disso, a atuação da Defensoria Pública não deve ser meramente passiva,
pelo contrário, ela deve atuar da maneira mais ativa possível. Não deve aguardar
simplesmente ser procurada pelas pessoas, em razão destas desconhecerem os seus
direitos. Atuar apenas e tão somente no plano individual significa muito pouco,
considerando a sociedade de massa e global que vivemos. E se atuação da Defensoria for
limitada ao plano individual, podemos dizer que está atuará de forma eminentemente
repressiva (ROCHA, 2014).
A Defensoria Pública só atuará de acordo com objetivos traçados para ela pela
Constituição e pela Lei, se tomar uma posição de garantir efetivamente o acesso à justiça,
de forma integral e gratuita, atuando ativamente, até porque, se não o fizer, os direitos de
muitos restarão prejudicados, por não os conhecerem.
5 CONCLUSÃO
A Lei Complementar nº 80/1994 por meio do seu artigo 4º, II, expõe que um dos
objetivos da Defensoria Pública é promover a solução extrajudicial dos litígios, como forma
de composição dos conflitos. Esse objetivo vai de encontro com o conceito e função da
própria Defensoria, uma vez que esta não atua somente perante os processos
judicializados, devendo, portanto, ter participação endo e extraprocessual, não se limitando
à judicialização, mas sim objetivando o melhor interesse do usuário.
Com isso, observa-se que a Defensoria Pública do Estado do Tocantins é bem
atuante e com uma grande demanda de usuários do serviço. A subdivisão em 10
(dez) núcleos garante uma melhor distribuição, zelo e especialidade do tratamento,
garantindo um bom atendimento e retorno das demandas com êxito e satisfação do
usuário.
No contexto do Estado do Tocantins, a Defensoria continua desempenhando um
papel de excelência na busca pelos direitos de seus assistidos. Não se trata de um sistema
perfeito, mas sim uma instituição que tem se esforçado em acompanhar as modernizações
sociais e políticas, a título de exemplo tem-se a criação do NUMECON, para que a
população tocantinense tenha acesso a um sistema rápido e brando na solução de seus
litígios.
Em virtude da morosidade da justiça e abarrotamento judicial, fato não exclusivo da
justiça brasileira, é de extrema importância a atuação da Defensoria Pública como função
essencial preocupada com a efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos necessitados
em todos os graus, buscando, assim, soluções adequadas para cada caso de forma ágil.
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RESUMO: A atual conjuntura política do Brasil aponta cada vez mais para a necessidade
do desenvolvimento de pesquisas que busquem elucidar acerca das competências dos
políticos que representam o povo brasileiro, destacando o cargo público de vereador. Este
estudo teve como objetivo geral analisara relevância da capacitação técnica de um
candidato à vereador para melhor exercício do cargo público. Através de uma pesquisa
bibliográfica e documental, foi possível cumprir a meta proposta apresentada desde o
contexto histórico e conceitual da função pública em tela, até a identificação da
necessidade de cumprimento das capacidades técnicas necessárias para o exercício da
função, perpassando pela identificação das atribuições inerentes ao cargo e, de igual forma
passando inclusive pelas limitações. Neste sentido, com a realização deste estudo foi
possível identificar que somente a eleição democrática não se apresenta como a única
inerência a um mandato eficaz de vereador, sendo necessário que o mesmo possua
capacidades técnicas específicas para tal.
PALAVRAS-CHAVE: Vereador. Atribuições do vereador. Capacitações técnicas do
vereador.
ABSTRACT: The current political situation in Brazil increasingly points to the need to
develop research that seeks to elucidate the skills of politicians who represent the Brazilian
people, highlighting the public office of councilor. This study aimed to analyze the
relevance of the technical capacity of a candidate for councilor for better exercise of public
office. Through a bibliographical and documentary research, it was possible to fulfill the
proposed goal, presenting from the historical and conceptual context of the civil service in
question, to the identification of the need to fulfill the technical capacities necessary for
the exercise of the function, passing through the identification of the inherent attributions
to the position and, likewise, going through the limitations. In this sense, with the
completion of this study, it was possible to identify that democratic election alone does
not present itself as the only inherent in an effective councilor mandate, as it is necessary
for him to have specific technical skills for such.
KEYWORDS: Councilor. Attributions of the councilor. Technical capabilities of the
councilor.
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INTRODUÇÃO
O estudo acerca da importância da capacitação técnica de um vereador se mostra
pertinente em diversos âmbitos, os quais se expandem desde as contribuições para a
sociedade até a construção do processo de cidadania de cada sujeito, perpassando
inclusive pelo aporte na formação acadêmica de estudantes de direito e áreas afins, da
mesma forma que se apresenta como pertinente para profissionais em atuação no
mercado legal.
A atual conjuntura do país, em que é notado um despertar popular para questões
de ordem política fomenta de igual maneira o desenvolvimento de pesquisas que busquem
se aprofundar na atuação dos eleitos para representantes do povo, sendo de fundamental
relevância que tais conhecimentos sejam debatidos de forma clara e objetiva, o que é
determinante para a fácil compreensão de todos os envolvidos. Assim, a problemática
identificada neste contexto é se a capacitação técnica de um candidato a vereador é
importante para o exercício das atribuições deste cargo político? Permitindo como
hipótese que para exercer de forma competente o cargo de vereador é necessário que o
candidato seja dotado de capacidades técnicas específicas para tal função.
Este estudo contribui para o esclarecimento sobre as reais atribuições e
possibilidades de atuação do vereador após eleito, uma vez que, de posse de tais
informações, torna-se possível tanto realizar melhores escolhas de candidatos no período
eleitoral, quanto nota-se que há um desenvolvimento maior de noções do que reivindicar
dos eleitos em relação a sua atuação.
Também é possível apresentar como justificativa para este estudo as colaborações
voltadas para a promoção de mudanças sociais advindas do reconhecimento do processo
político em si, o que se manifesta como uma estratégia de fomento da consciência cidadã
da sociedade como um todo.
Este estudo tem como objetivo geral analisara relevância da capacitação técnica de
um candidato à vereador para melhor exercício do cargo público. Com o intuito de alcançar
tais essa meta, foram estipulados como objetivos específicos: a) apresentar as bases
conceituais e legais do papel do vereador; b) identificar as principais atribuições de um
vereador; e c) estudar as principais capacidades técnicas necessárias ao vereador.
A pesquisa teve como aporte teórico-metodológico o método dedutivo, que
segundo a acepção clássica, consiste no método que parte do geral para o particular. A
pesquisa bibliográfica será utilizada como procedimento, por considerá-la como a mais
adequada para o estudo proposto. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica do tipo
não experimental. Neste tipo de estudo, o pesquisador estuda os fenômenos sem intervir
de forma sistemática, ou seja, observa, registra, analisa e correlaciona fatos e variáveis sem
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manipulá-los. A pesquisa descritiva foi definida para o estudo proposto. Os dados serão
coletados a partir dos cruzamentos das seguintes palavras-chave: “vereador”, “atribuições
do vereador” e “capacitações técnicas do vereador”. Foram incluídos, os achados científicos
publicados no período de 2016 a 2021, indexados nas línguas portuguesa ou inglesa que
apresentem relação com os objetivos da pesquisa proposta, sendo excluídos os estudos
não indexados em revistas científicas e aqueles que se apresentem contraditórios aos
objetivos propostos.
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1 VEREADOR: ASPECTOS CONCEITUAIS E LEGAIS
As bases teóricas sobre a presente pesquisa devem ser fundamentadas inicialmente
na apresentação dos conceitos e legislações pertinentes ao trabalho do vereador, a
identificação de quais são as atribuições deste cargo público, bem como o estudo das
características técnicas são imprescindíveis para o exercício da função de vereador.
1.1 Conceitos e fundamentos da função de vereador
Anterior ao aprofundamento nas definições do cargo de vereador faz-se mister o
reconhecimento das raízes históricas que determinaram sua origem, o que se apresenta
como embasamento para a compreensão tanto da função quanto de sua construção
histórica.
Segundo Reale (2017, p. 21) a formação política brasileira, seja nos âmbitos
executivos ou legislativos, se deu primordialmente nos moldes das heranças portuguesas
da época da colonização, sendo natural das raízes locais a municipalização das localidades,
com a eleição de representantes formando assim conselhos de oficiais. De acordo com
Domingues e Pinto (2016, p.13) a função de vereador não se constituiu de forma
diferenciada, uma vez que o reinado de Portugal em terras brasileiras já apresentava as
câmaras municipais e os vereadores.Este modelo de gestão municipal português, de
origem nos moldes romanos, foram primordiais para a consolidação das cidades, uma vez
que a função de vereador tinha impactos na administração do local, seja no âmbito
econômico quanto em generalidades (BACKER; SOUZA, 2013, p. 10).
Nota-se na avaliação das bases históricas do sistema político brasileiro, pautado nos
moldes portugueses, que o representante da população se elegia em conformidade com
as necessidades de cada localidade, constituindo-se assim os modelos já adotados em
Portugal.
Dias (2014, p. 32) afirma que dois códigos jurídicos, instituídos entre 1521 e 1822,
serviram de bases para a definição de diretrizes sobre a função de vereador. O Código
Manuelino, é apresentado como um compilado de legislações portuguesas entre 1521 e
1603, em que as câmaras das localidades eram reconhecidas através de seus poderes
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executivos, legislativos e judiciários (REZENDE, 2016, p. 37). Já o Código Filipino, com os
preceitos legislativos entre 1513 e 1603, esclareceu que cabia ao vereador a gestão do
município de forma a assegurar o bom funcionamento do mesmo, bem como zelar pelo
patrimônio público e fiscalizar qualquer irregularidade (DIAS, 2014, p.19).
Ainda na avaliação das bases portuguesas da gestão pública é observado que os
referidos códigos foram determinantes na apresentação das atribuições dos vereadores
nas localidades que representavam, prezando principalmente pelo bem-estar comunitário
e pelo patrimônio local.
Além do contexto histórico da função do vereador enquanto cargo público é
imprescindível a compreensão sobre o conceito da mesma, bem como seus fundamentos
para tal.
Etimologicamente, a raiz da palavra vereador se baseia na ação de verificador, ou
aquele que verifica, que cuida, administra, legisla em relação à uma determinada localidade
(WHITAKER, 2017, p. 31).Tatagiba e Blikstad (2011, p. 54) complementam tal afirmação ao
indicar que derivar da palavra verificar já impõe ao servidor sua função de fiscalizador.
É notado que a raiz etimológica da palavra vereador já apresenta as atribuições
comuns ao cargo, sendo inclusive importante a análise de sua finalidade de verificar as
condições e o andamento das questões municipais.
Conceitualmente, o cargo político de vereador é apresentado por Braga, Leine e
Sabbag (2017, p, 43) como aquele agente político nas esferas municipais no Brasil, eleito
pelo voto direto em conformidade com o processo democrático de eleições diretas vigente
no Brasil. Whitaker (2017, p. 22) afirma ainda que a definição de vereador se dá como o
membro da câmara municipal, órgão este que perfaz em um colegiado destinado à
representação dos munícipes.
Nota-se que a definição de vereador no Brasil se constitui principalmente em
consideração ao processo democrático que o rodeia, uma vez que o cargo a que se destina
é instituído através de eleição, bem como se perfaz como agente público representativo
da sociedade.
Messias (2019, p. 31) complementa que cabe à este cargo as tratativas do poder
legislativo condizentes aos municípios, ou seja, trata das leis no âmbito das cidades, bem
como a realização de um expediente executivo. Ainda sobre a caracterização do vereador,
Guedon (2017, p. 28) elucida que este político se determina como o representante mais
próximo da população.
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É observado assim que a definição de vereador perpassa principalmente por suas
atribuições como forma de elucidar as questões destinadas ao entendimento deste cargo
público.
1.2 Embasamento legal brasileiro do papel do vereador
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As bases legais do exercício do vereador no Brasil constam na Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), citando o Capítulo V que trata das
peculiaridades dos municípios brasileiros. De acordo com Kauchakje (2012, p.43) ao se
apresentar na Carta Magna, a função de vereador passa a ser notada como constitucional
e de obrigatório exercício nos municípios, seguindo principalmente as determinações
impostas nos artigos vindouros.
Observa-se que com as bases legais constitucionais acerca da função de vereador
apontam para a importância da mesma, bem como demonstram que tais atribuições
devem ser cumpridas à risca, obedecendo o que é determinado pela lei, bem como
determinando as peculiaridades inerentes e norteadoras do cargo.
Sobre os artigos da Constituição Federal que tratam acerca da função de vereador,
Cattani (2020, p. 29) elucida que os mesmos são apresentados desde o artigo vigésimo
nono ao trigésimo primeiro, estipulando diversas questões como a duração de quatro anos
de seu mandato, a idade mínima de 18 anos para investidura ao cargo, quantos integrantes
à Câmara Municipal são possíveis variando de nove a cinquenta e cinco em conformidade
com a população local, o direito da inviolabilidade de suas palavras, votos e opiniões,
participar da elaboração e efetivação da Lei Orgânica Municipal, legislar na esfera municipal
e fiscalizar as ações e contas do poder executivo do município.
Observa-se que a função de vereador, ao se apresentar como uma atribuição
normativa do âmbito municipal deve se relacionar diretamente à esta esfera pública, sendo
necessário que o servidor eleito compreenda das peculiaridades comuns ao cargo que
estão estipuladas na Carta Magna, como idade, mandato e quantidade de cargos
disponíveis.
No que tange aos subsídios dos vereadores, a Carta Magna (BRASIL, 1988) versa
que:
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras
Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:
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a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos
Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;
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b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento
do subsídio dos Deputados Estaduais;
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por
cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por
cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes,
o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por
cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio
máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento
do subsídio dos Deputados Estaduais;
VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não
poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do
Município;
Considerando um dos principais pontos estipulados pela constituição, as despesas
com remuneração dos vereadores se apresenta como uma questão de suma importância,
uma vez que tal subsídio se origina da receita municipal e deve contemplar os gastos
colocados de acordo com a quantidade de vereadores eleitos na localidade.
2 AS ATRIBUIÇÕES DO VEREADOR NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
A explanação acerca das atribuições do vereador é apresentada por através dos
pilares da legislação e da fiscalização. De acordo com Naves (2016, p. 19) a principal função
relacionada ao cargo é legislar no âmbito municipal, ou seja, cabe a este agente político
eleito pela população criar, aprimorar, excluir e emendar leis municipais para atender as
demandas do município. Cattani (2020, p. 31) complementa que suas ações legislativas se
concentram na esfera municipal ao qual estão vinculados.
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2.1 Atribuições legislativas do vereador
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Silva (2018, p. 43) esclarece que essa função legislativa do vereador deve atender
aos interesses da população, buscando manter a justiça e a representação do que é melhor
para a maioria, sendo comparada às funções de deputados e senadores, guardando as
proporções municipais. A propositura de legislações municipais pelo vereador deve
sempre ser pautada no atendimento às demandas apresentadas pela população, seja
através da apresentação de Projetos de Lei ou ainda em apoio à sugestão de outros
vereadores, bem como emendas à Lei Orgânica Municipal (ARQUER, 2018, p. 21).
De acordo com Santos (2019, 31) é possível citar igualmente que é de atribuição
deste cargo público em específico a propositura de alterações na Lei Orgânica do
município em questão, bem como na criação ou extinção de impostos e tributos que sejam
revertidos em benefícios para os munícipes.Leal (2017, p. 17) esclarece que neste sentido
é possível citar ainda a função investigativa, com a criação de comissões voltadas para a
investigação de irregularidades que possam ocorrer na esfera pública municipal, como por
exemplo a contratação da iniciativa privada.
Nota-se que as atribuições legislativas inerentes ao cargo de vereador que as
mesmas se mostram imprescindíveis no que tange ao atendimento das necessidades
comunitárias, uma vez que cabe a este cargo o poder de legislar para tal, o que lhe confere
a possibilidade de atualizar as leis já existentes ou ainda criar novas leis.
2.2 Atribuições executivas do vereador
Segundo Martins e Kerkauy (2017, p. 34) a segunda função pertinente ao cargo de
vereador é a de fiscal do executivo municipal, ou seja, tem como um de seus papéis o
acompanhamento do trabalho público executado pelo prefeito. Menegat e Filippim (2020,
p. 22) complementam afirmando que cabe ao vereador o monitoramento do emprego de
verbas municipais, com a fiscalização das contas da prefeitura, os investimentos, a
execução orçamentária, a realização de obras propostas pela prefeitura, entre outros.
Albano, Junior e Souza (2017, p. 49) afirmam ainda que é papel fiscalizador do
vereador o acompanhamento da prestação de serviços ao público por parte de órgãos
municipais, sendo sua atribuição a visita nestes locais. Os autores esclarecem que, diante
de suspeitas de atos ilícitos e ilegais da prática do gestor municipal, é função do vereador
criar comissões parlamentares de inquérito assim como o questionamento do controle das
contas, convocando inclusive os Tribunais de Contas.
É observado que a atribuição executiva do vereador se dá em conformidade com a
necessidade de monitoramento e fiscalização do poder executivo municipal, ou seja, é uma
das principais atribuições do vereador a averiguação dos atos do prefeito da localidade, o
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que lhe confere a possibilidade de identificar todas as atividades administrativas e
operacionais realizadas na gestão desta esfera, bem como interferir quando encontrar
alguma inconsistência.
Um ponto interessante quando questionadas as atribuições do vereador é a
interferência no poder executivo do município. Segundo Rinaldi e Cardoso (2019, p. 16)
essa possível confusão de papéis gera descrédito tanto para a atuação do político quanto
por parte da sociedade, uma vez que nem todos os cidadãos possuem ciência das reais
competências destes cargos. Os mesmos elucidam que nesta seara é comum o
entendimento leigo de que cabe ao vereador a execução de obras públicas como
pavimentação de ruas, construção de prédios como escolas e postos de saúde, reforço dos
serviços de segurança, entre outros.
Sobre isto, Matias et al. (2020, p. 34) explicam que tais entendimentos errôneos
podem na verdade fundamentar ações de má fé uma vez que são prometidas intervenções
que na verdade não cabem ao trabalho do vereador, e sim ao poder executivo municipal,
como por exemplo a deliberação para a construção de prédios públicos.
Assim, percebe-se que diante da função executiva de fiscalização da gestão
municipal é comum o desconhecimento dos limites de tal ação, uma vez que se tornou
natural a interferência de vereadores para além de suas atribuições nas ações executivas
do município, o que demanda maiores conhecimentos destes agentes públicos,
direcionando assim para a necessidade de compreensão das capacidades comuns aos
vereadores.
3 CAPACITAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA AO VEREADOR
No que concerne às atribuições técnicas necessárias para o exercício da função de
vereador, Naves (2016, p. 22) cita que é necessário que o pretenso servidor público, com o
intuito de exercer minimamente suas atribuições anteriormente citadas, tenha
conhecimento aprofundado inicialmente na Constituição Federal (BRASIL, 1988). Silva et al.
(2018, p.41) complementam, ainda na seara legal, que o vereador também deve ter ciência
das legislações que versam sobre suas ações, assim como a Lei Orgânica do Município que
representará, bem como das leis municipais em geral.
As questões pertinentes ao reconhecimento das necessidades de capacitações
técnicas à função de vereador perpassam invariavelmente pela identificação das
capacidades legais e executivas pertinentes ao cargo, sendo estas em consideração as
principais atribuições do mesmo.
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Whitaker (2017, p. 22) afirma ainda que cabe ao vereador ser devidamente
capacitado sobre as legislações nos mais diversos níveis da federação principalmente em
virtude tanto das possibilidades e limitações que o cargo infere em relação à legislatura,
quanto como respaldo de sua prática enquanto fiscalizador do exercício das tarefas do
executivo municipal, uma vez que deve sempre estar amparado legalmente para ambas
atribuições.
Kazmirczak e Minatti-Ferreira (2018, p. 21) esclarecem que, no que tange de forma
mais específica à suas atribuições enquanto membro do cenário político municipal é salutar
que o vereador compreenda sobre as leis que regem a cidade para o qual presta seu
serviço, destacando a Lei Orgânica Municipal, a qual se destaca como legislação de elevado
nível da cidade, o Regimento Interno da Câmara, o qual orienta sobre o funcionamento
local e determina sobre as possibilidades de atuação interna de cada membro, o Plano
Diretor Municipal, sendo este o documento municipal que ordena todo o solo urbano do
município, oficializando a ocupação do mesmo e disposição espaços para a convivência
particular e coletiva dos munícipes.
Nunes e Oliveira (2017, p. 32) complementam ainda que outras legislações se
destacam para as capacidade técnica dos vereadores em sua atuação, como o Código de
Obras Municipal, documento composto de leis que auxiliam a administração municipal em
relação ao controle e fiscalização de construções em espaços públicos, o Código Tributário
do Município, o qual se destina a organização de toda a atividade tributária do município,
abrangendo a instituição, pagamento e aplicação dos dividendos.
Silva (2021, p. 19) afirma que ao compreender acerca das leis municipais, o vereador
desenvolve capacidades de ordem legislativa não somente por compreender acerca do
funcionamento da cidade, mas também por entender as possibilidades de legislatura que
se apresentam, o que é determinante em sua atuação diante tanto das possibilidades que
lhe cabem quanto das possibilidades do município enquanto estrutura para atendimento.
Observa-se assim, que o conhecimento básico sobre a legislatura não é suficiente
para o exercício das funções de vereador, uma vez que se mostra necessário o
aprofundamento nas legislações mais específicas, principalmente no que tange ao
orçamento e planos de organização da cidade. De igual forma que se destaca como uma
necessidade inclusive para a função executiva inerente ao cargo, uma vez que toda a ação
executiva do vereador deve ser pautada no que é preconizado em lei.
Outro conhecimento básico comum à função de vereador é acerca da administração
pública, o que Santos e Andrade (2019, p. 21) justificam sendo crucial para a supervisão,
fiscalização e monitoramento do trabalho do gestor executivo municipal. Sobre isto,
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Menegat e Filippim (2020, p. 33) esclarecem que este tipo de conhecimento, somado aos
específicos da área, se apresenta como fundamental para que o serviço público exercido
neste cargo seja devidamente organizado.
Dantas e Santos (2020, p. 43) complementam tais ideias ao afirmar que ao tomar
conhecimento da estrutura municipal, as nuances da administração pública, tanto as
estipuladas em lei quanto as efetivamente em aplicação, o vereador passa a desenvolver
as capacidades executivas que lhe são conferidas, uma vez que constrói arcabouço técnico
específico para tal.
Nota-se que novamente é solicitado ao vereador que o mesmo tenha
conhecimentos precisos acerca das principais atividades do poder público municipal, o que
proporcionará melhores intervenções junto ao que lhe cabe conferir e monitorar,
possibilitando assim o exercício de seu mandato de forma mais efetiva e que atenda aos
interesses da população de forma responsável e dentro da legalidade.
Ainda sobre a relação entre o trabalho do vereador e a administração pública,
Fanticci (2012, p. 35) elucidam que as características comuns ao legislativo como a
formação deste e as contradições de informações se produz em uma questão a ser
encarada como desafio, pois
no Poder Legislativo há uma diversidade de informações produzidas
por políticos, técnicos, acadêmicos, representantes de setores da
sociedade, num ambiente de conflitos de interesses e marcado pela
assimetria informacional referida anteriormente. Nesse caso, somase também a assimetria de informação entre o Legislativo e a
sociedade. Esta última, muitas vezes, detém mais conhecimento que
o próprio Parlamento (p. 35)
É percebido que a diversidade de informações acerca do trabalho a ser exercido
pelo vereador e a administração municipal se mostra uma questão que por diversas vezes
acaba por interferir de forma negativa na gestão municipal, bem como confundir os
cidadãos acerca das atribuições e capacidades dos vereadores, o que deve ser uma das
frentes de trabalho dos mesmos, o esclarecimento da população sobre as possibilidades e
limitações da atuação do vereador.
Assim, uma das capacidades técnicas imprescindíveis ao vereador é a compreensão
acerca de suas limitações enquanto cargo público legislativo, o que se torna possível
principalmente diante do conhecimento das legislações que embasam o cargo (REITER;
ANDREATA; REITER, 2018, p.29). Fanticci (2012, p. 12) esclarece que se observa comumente
a falta de conhecimento por parte de populares, e por vezes dos próprios vereadores, sobre
tais limitações, o que gera entre outras complicações expectativas que não serão
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cumpridas, bem como problemas de ordem executiva que esbarram na legalidade do
cargo.
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De acordo com Naves (2016, p. 31) este conhecimento específico se mostra
pertinente quando se trata o vereador passa a ser cobrado em relação a pedidos que não
podem ser atendidos, o que demanda desagrados por parte tanto da população ou ainda
por possíveis desacordos políticos. Toledo (2017) complementa ainda ao determinar que
ao desconhecer suas reais funções e atribuições, bem como não esclarecer a população
acerca de suas limitações, o vereador passa a coabitar com as possíveis intercorrências
relacionadas a tais incompreensões, podendo inclusive responder por possíveis cobranças
neste sentido.
Sobre isto, Cattani (2020, p.34) esclarece ainda que o não conhecimento oriundo
destas limitações pode acarretar obviamente na prática de ilícitos, sob o risco de
penalização futura, incorrendo em crimes fiscais por exemplo. Whitaker (2017, p. 31) afirma
também que ao não dispor de capacidades técnicas acerca de seu cargo, o vereador
também pode ser penalizado moralmente por seus eleitores, uma vez que, na
oportunidade de não atendimento de demandas prometidas em virtude das limitações de
sua função, a frustração causada nos munícipes pode contribuir para o comprometimento
da carreira política do mesmo.
Portanto é notado que cabe ao vereador que seja esclarecido acerca de suas
limitações e potencialidades, o que é imperativo a uma prática lícita de suas atribuições,
bem como no atendimento das demandas apresentadas pela população em geral.
A importância do conhecimento das capacidades técnicas inerentes ao cargo pelos
próprios vereadores é tanta que a Controladoria-Geral da União, no uso de suas
atribuições, no ano de 2009, lançou uma cartilha com o intuito de esclarecer os vereadores
acerca de suas atribuições, com destaque para a fiscalização dos gastos no poder executivo
(CGU, 2009, p. 8).
De acordo com o documento,
É importante salientar que o vereador quando controla a atuação do
gestor público municipal está, na verdade, cumprindo uma obrigação
fixada pelo texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual
estabelece em seu art. 31 que a fiscalização do município será
exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo
(CGU, 2009, p. 9).
Assim, é possível observar que as atribuições do vereador enquanto representante
dos munícipes são determinantes para o desenvolvimento de capacidades técnicas pelo
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mesmo para que o exercício de sua função atenda efetivamente o que se espera, em
conformidade com o que é estipulado nas legislações e com as expectativas reais da
população.
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CONCLUSÃO
A avaliação da importância da capacitação técnica para candidatos ao cargo de
vereador perpassa pela compreensão de uma série de fatores que implicam na mesma, os
quais foram estudados como ferramenta de entendimento e aprimoramento.
Ao estudar as bases conceituais e a origem da função de vereador foi possível
identificar que a mesma se constitui como tal desde os primórdios da sociedade, bem
como se apresentam de grande importância para a formação da vida comunitária. Através
do reconhecimento das bases legais que norteiam o trabalho do vereador, foi notado que
a citação constitucional esclarece de forma eficaz tanto as atribuições do cargo quanto as
peculiaridades que o rodeiam, como critérios de elegibilidade e pagamento de subsídios.
Outra contribuição válida de ressalva é a identificação das atribuições e necessidade
de conhecimentos que os vereadores devem estar aptos, uma vez que é comum a distorção
das atividades que o cargo deve exercer, bem como as capacidades nem sempre são
consideradas relevantes.
Neste sentido, a efetivação deste estudo alcançou os objetivos propostos bem como
uma contribuição significativa para a formação acadêmica do autor e futura carreira
profissional, da mesma forma que se revelou uma indicação de pesquisa para interessados
na temática pesquisada.
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RESUMO: Sancionada sob o nº 13.709, em 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD tem como fundamento a proteção dos dados pessoais da pessoa natural
buscando atribuir privacidade, proteção e participação do titular no tratamento e uso de
seus dados de forma a assegurar sua liberdade e livre desenvolvimento por meio da
apresentação de conceitos, formas de tratamento pelos agentes utilizadores e das bases
legais para determinação dos procedimentos para tratamento desses dados. Visando a
conformidade com a norma de utilização de dados pessoais, valendo-se do método de
estudo dedutivo através de revisão bibliográfica e análises doutrinárias, buscou-se analisar
os aspectos relevantes sobre como as relações de consumo foram impactadas pelo
advento da lei e como se dá o processo de desenvolvimento para que se esteja em
conformidade com a LGPD, sobre a real necessidade do consentimento do consumidor, do
direito à informação acerca da utilização de seus dados pessoais quando do tratamento,
bem ainda da responsabilização atribuída aos responsáveis pelo tratamento de dados,
agentes e as sanções a serem aplicadas em caso de violação.
Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. Relação de Consumo. Dados pessoais.
ABSTRACT: Sanctioned under Nº. 13.709, on August 14, 2018, the General Law of Data
Protection - LGPD is based on the protection of the personal data of the natural person,
seeking to attribute privacy, protection and participation of the holder in the treatment and
use of their data in a manner to ensure freedom and free development through the
presentation of concepts, forms of treatment by the user agents and the legal bases for
determining the procedures for the treatment of this data. Aiming to comply with the
standard for the use of personal data, using the deductive study method through literature
review and doctrinal analysis, sought to analyze the relevant aspects of how the consumer
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relationship was impacted by the advent of the law and how it gives the development
process to comply with the LGPD, on the real need for consumers consent, the right of
information about the use of their personal data during the process and the sanctions to
be applied in case of violation.
Keywords: Law of General Data Protection. Consumer relationship. Personal data.
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SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: 2.1. Conceituação e
Objetivos da LGPD; 2.2. Dados Pessoais; 2.3. Do Titular dos Dados e dos Agentes de
Tratamento e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 2.3.1. Do Titular dos Dados;
2.3.2. Do Controlador, Operador e Encarregado; 2.3.2. Da Autoridade Nacional de Proteção
de Dados; 2.4. Da territorialidade de aplicação da LGPD; 2.5. Do Tratamento. 3. Da Relação
de Consumo: 3.1. Conceitos e aplicações com a LGPD; 3.2. Da primazia do consentimento.
4. Da Responsabilidade dos Agentes de Tratamento e Sanções Aplicáveis: 4.1. Da
responsabilidade; 4.2. Das sanções. 5. Considerações Finais. 6. Referências.
1. INTRODUÇÃO
A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/18, trouxe alterações significativas ao
ordenamento jurídico Brasileiro, por tratar-se de assunto antes pouco abordado, havendo
menções sobre a proteção de dados no uso da internet por meio da Lei do Marco Civil da
Internet, Lei 12.965/14, a Proteção aos Dados Pessoais, recentemente foi pauta para a
sociedade mundial, visto o escândalo causado pelo vazamento de dados entre o Facebook
e a Cambrige Analytica, onde as informações de mais de 50 milhões de pessoas foram
coletadas através de pesquisas feitas por ferramentas do Facebook, esses dados foram
coletados sem o consentimento de seus titulares, e utilizados pela empresa de análise de
dados, através do dados coletados foi possível para traçar um perfil político dos titulares
dos dados, assim os utilizando para manipulação das suas intenções de voto na eleição
presidencial dos Estados Unidos.
Buscando adequar-se com os avanços da sociedade e de forma a prevenir novos
escândalos envolvendo dados pessoais, houve a necessidade de legislar acerca de dados
pessoais, assim, A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, entrou em vigor
recentemente em nosso ordenamento jurídico em 18 de setembro de 2020, sendo
inspirada pela legislação da União Europeia, a General Data Protetion Regulation – GDPR,
pioneira ao legislar especificamente acerca da proteção dos dados pessoais, servindo de
exemplo às outras nações.
A LGPD tem como fundamentos conferir maior proteção e privacidade aos dados
pessoais e a seus titulares, assim, apresentando os conceitos inerentes aos dados pessoais,
estabelecendo a forma como se procederá o tratamento dos dados bem como as
limitações impostas ao tratamento de dados e determinação dos responsáveis por realizar
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o tratamento, sendo atribuídas tanto no âmbito social como virtualmente, onde
atualmente na era digital a todo momento ocorrem relações que envolvam dados pessoais.
A utilização dos dados considerados como pessoais pela LGPD, está presente
diversas relações jurídicas, os recentes acontecimentos envolvendo a utilização desses
dados, expõe a necessidade de uma regulamentação das normas, visto que antes da
elaboração da LGPD, não havia responsabilidade a aqueles que utilizavam de dados, visto
a gravidade de algumas ações, com a implementação da LGPD, através da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados – ANPD, vem de forma a fornecer os meios e sanções aos
que vierem a contrariar as disposições da presente norma.
Nesse sentido, pretende-se com o presente artigo, compreender como se procedera
as relações jurídicas, com foco nas relações de consumo, identificando como irão se realizar
as relações de consumo com as mudanças advindas pela LGPD, a quem recairá a
responsabilidade no caso de eventual infração a presente norma, aos que serão os
responsáveis pelo tratamento de dados, que tipo de responsabilidade será atribuída aos
chamados agentes de tratamento.
Assim, ressalta-se a importância do presente tema e a necessidade de analisar a
presente lei, pois as relações envolvendo dados pessoais estão no cotidiano de todos
indivíduos, revelando a necessidade de compreender até onde se estendem os direitos
acerca de seus dados pessoais.
Serão utilizados para realização desta pesquisa, método de estudo dedutivo, onde
buscam analisar pelas disposições legais inerentes as relações de consumo e
responsabilidade, principalmente da LGPD, bem como a revisão bibliográfica, das obras e
artigos científicos pulicados até o momento que versem acerca do objeto de estudo e seus
problemas e objetivos.
O artigo tem como propósito analisar como serão realizadas as relações jurídicas
especialmente, identificar no âmbito da LGPD, os aspectos relevantes que dispõem sobre
como se regerá as relações de direito, em virtude da mudança no tratamento dos dados,
bem como averiguar os conflitos possíveis entre a LGPD e as leis em vigência que dispõem
sobre o uso dos dados pessoais.
2. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD
2.1. Conceituação e objetivos da LGPD
Preliminarmente, evidencia ser necessária a apresentação da LGPD, assim como os
aspectos que levaram a criação da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD, que alterou a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil
da Internet). A LGPD foi inspirada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados –
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RGPD, ou General Data Protetion Regulation - GDPR, desenvolvida pela União Europeia,
que serviu de inspiração para que houvesse a criação e implementação da LGPD em nosso
ordenamento jurídico.
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Notória foi a necessidade legislar acerca de proteção de dados, de forma a estarem
em conformidade com as outras nações que já regulam sobre o presente tema, visando
não estar prejudicada em relação a operacionalização de negócios jurídicos com outros
países que já versavam sobre os dados pessoais, visto que havia preferência entre os países
que já haviam se adequado a essas normas, neste aspecto Patrícia Peck Pinheiro (2018,
pág. 38), dispõe:
Pode-se pontuar também que a necessidade de leis específicas para
a proteção dos dados pessoais aumentou com o rápido
desenvolvimento e a expansão da tecnologia no mundo, como
resultado dos desdobramentos da globalização, que trouxe como
uma de suas consequências o aumento da importância da
informação. Isso quer dizer que a informação passou a ser um ativo
de alta relevância para governantes e empresários: quem tem acesso
aos dados, tem acesso ao poder.
Neste aspecto, para Ana Frazão (2019, pág. 11),
[...] o poder que decorre dos dados não é apenas econômico, seja
porque o próprio mercado é composto por diversos e distintos
agentes, que vão desde as poderosas plataformas digitais, em
relação às quais o negócio de dados concorre com outros serviços
que, a partir deste, são prestados diretamente aos usuários, até
agentes cuja atividade única é a coleta e o processamento de dados
ou a venda, a revenda ou o compartilhamento de dados (os data
brokers), sem qualquer interação com os titulares desses dados.
Os princípios da LGPD pauteiam-se ao tratamento dos dados pessoais, de pessoas
físicas e jurídicas em âmbito público ou privado, assim auferindo maior proteção aos
titulares dos dados pessoais, na busca de conferir e proteger seus direitos, a LGPD, para
Rony Vainzof (2020, pág. 22), delimita a redação da LGPD, dispondo apenas sobre,
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira (LGPD) se
preocupa e versa apenas e tão somente sobre o tratamento de dados
pessoais. Ou seja, não atinge diretamente dados de pessoa jurídica,
documentos sigilosos ou confidenciais, segredos de negócio, planos
estratégicos, algoritmos, fórmulas, softwares, patentes, entre outros
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documentos ou informações que não sejam relacionadas a pessoa
natural identificada ou identificável.
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Dispõe ainda, Rony Vainzof (2020, pág. 49),
[...] a LGPD, ao fundamentar a sua existência também no livre
desenvolvimento da personalidade e na dignidade, demonstra uma
robusta preocupação na fidelidade da projeção da personalidade do
ser humano, que decorre dos dados tratados do respectivo titular,
por exemplo ao prever como direito a correção de dados
incompletos, inexatos ou desatualizados. Esses direitos demonstram
que a proteção de dados supera o gênero proteção à privacidade,
como nos casos de proteção de informações íntimas do titular.
A LGPD, busca aduzir à sociedade meios de proteção, maior privacidade e liberdade
às pessoas naturais da sociedade de modo a buscar, controlar as relações sociais, por meio
do tratamento dos dados, priorizando pela proteção, nas relações assim como tentando
inibir ações que possam trazer prejuízos ao titular de dados, visto que é necessário
consentimento do titular, para que haja esse tratamento de dados, nesse preceito seguido
o disposto por Bruno Ricardo Bioni (2019, pág. 133-4),
As suas disposições preliminares enunciam que a disciplina da
proteção de dados pessoais tem como objetivo proteger os direitos
fundamentais e o livre desenvolvimento da personalidade (art. 1º),
repetindo-os como um dos seus fundamentos ao lado do
desenvolvimento econômico-tecnológico e da inovação (art. 2º). A
LGPD estabelece, portanto, uma dialética normativa de conciliação
entre todos esses elementos. [...] O principal vetor para alcançar tal
objetivo é franquear ao cidadão controle sobre seus dados pessoais.
Essa estratégia vai além do consentimento do titular dos dados, pelo
qual ele autorizaria o seu uso.
Em relação quanto ao caráter de importância e necessidade da presente lei ao
ordenamento jurídico, Patrícia Peck Pinheiro (2018, pág. 25) estabelece,
Um dos grandes impactos da LGPD está relacionado à necessidade
de se garantir os direitos dos titulares, alguns deles novos para o
ordenamento jurídico e para as empresas públicas e privadas, tais
como o direito à portabilidade dos dados pessoais.
Assim, diante da apresentação dos conceitos e objetivos a que vislumbram a LGPD,
podemos caracterizar a LGPD como sendo uma normativa geral acerca da proteção dos
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dados pessoais, fundada especificamente no caráter protetório, na privacidade do titular
de dados e o livre exercício de sua personalidade.
2.2. Dados Pessoais
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Os dados pessoais, como sendo objeto principal da LGPD, são a eles que estão
dispostas as normas da LGPD, buscando atribuir maior proteção a esses dados, e a seus
titulares, dessa forma, preliminarmente há necessidade de conceituação do que se trata os
dados pessoais.
Assim, a LGPD conceitua dados pessoais, em seu art. 5, inciso I, como sendo ‘‘dado
pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável’’ (BRASIL,
2018), considerando para tanto na abrangência desse conceito como dados pessoais, e
seguindo esse preceito, Patrícia Peck Pinheiro (2018, pág. 19), dispõe,
Toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou
identificável, não se limitando, portanto, a nome, sobrenome,
apelido, idade, endereço residencial ou eletrônico, podendo incluir
dados de localização, placas de automóvel, perfis de compras,
número do Internet Protocol (IP), dados acadêmicos, histórico de
compras, entre outros. Sempre relacionados a pessoa natural viva.
Neste aspecto, para Rony Vainzof (2020, pág. 49),
[...] dados, quando pessoais, estão contidos dentro das mais variadas
possibilidades de representação da personalidade da pessoa. Ainda,
quando tratados, podem passar a representar, perante terceiros, a
identidade de determinado indivíduo, de modo que, em última
análise, a proteção de dados pessoais tem um papel de fundamental
importância para que o indivíduo se realize e se relacione na
sociedade, o que é um traço marcante dos direitos da personalidade.
Cumpre-se destacar que a LGPD preliminarmente cita os fundamentos para
proteção de dados pessoais, em seu artigo 2º, no qual dispõe:
Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como
fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação
informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de
comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da
honra e da imagem; V - o desenvolvimento econômico e tecnológico
e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do
consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da
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personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas
naturais.(BRASIL, 2018, Art. 2º)
Existem no âmbito da LGPD, aqueles chamados de dados pessoais sensíveis, que
nos termos do art. 5, inciso II, da LGPD, ‘‘dado pessoal sobre 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, quando vinculado a uma pessoa natural’’(BRASIL, 2018), são por meio desses
dados que podem-se identificar ‘‘individualidades mais sensíveis das pessoas, tais como
orientação sexual, raça e estado de saúde, a partir de informações triviais’’ (BIONI, 2019,
pág. 119).
Portanto, os dados pessoais serão as informações que relacionadas a pessoa natural
puderem identificar ou torna-la identificável, havendo menção aos dados pessoais
sensíveis, que como dito anteriormente estão relacionados a origem racial, convicção
política, esses foram os dados utilizados no escândalo de vazamento de dados envolvendo
o Facebook e Cambrige Analytica, mencionados na introdução do presente artigo.
2.3. Do Titular dos Dados e dos Agentes de Tratamento e da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados.
2.3.1. Do Titular de Dados
O titular, sendo a figura a quem é proporcionada a segurança e privacidade e livre
exercício de sua personalidade, que são as atribuições advindas da LGPD, aos seus dados
pessoais, necessita-se a conceituação da figura imposta como titular.
Apresenta a LGPD, em sua redação o conceito da figura do titular, em seu art. 5º,
inciso V, como sendo o titular ‘‘pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que
são objeto de tratamento’’ (BRASIL, 2018).
Nesse sentido, a proteção, a privacidade e a personalidade, serão atribuídas no
âmbito da LGPD, à pessoa natural, assim, dispõe Rony Vainzof (2020, pág. 95),
A personalidade civil da pessoa natural, conforme art. 2° do Código
Civil, começa do nascimento com vida da pessoa. Portanto, assim que
qualquer pessoa nasce e respira (nasce com vida), automaticamente
já conta com os direitos tutelados pela LGPD.
Ao titular dos dados, a LGPD estabelece em seu artigo 18, um rol de direitos a
informações aos quais o titular poderá requisitar do controlador, figura que será
apresentada em sequência, dentre os quais podemos destacar alguns incisos da LGPD
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(2018), como a confirmação da existência de tratamento, o acesso aos dados, correção de
dados incompletos, inexatos ou desatualizados e a revogação do consentimento.
O titular de dados, sempre deve estar ciente acerca do tratamento de seus dados,
bem como quem serão os agentes de tratamento e o encarregado a quem se comunicara
enquanto perdurar o tratamento, bem como, a finalidade a qual seus dados estão sendo
tratados.
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2.3.2. Do Controlador, Operador e Encarregado
Sendo os responsáveis pelo processo de tratamento dos dados, essas figuras
desempenham funções diferentes ao longo do tratamento de dados, assim, serão
apresentadas os papeis que cada agente de tratamento realiza durante o tratamento.
A figura do controlador, desempenha papel fundamental no tratamento de dados,
sendo imposta ao mesmo a tomada de decisões referentes ao tratamento dos dados
pessoais, assim, conceitua a LGPD, em seu art. 5º, inciso VI, a figura do controlador com
sendo ‘‘pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais’’ (BRASIL, 2018).
Será ao Controlador que serão impostas as tomadas de decisões sendo de sua
competência, das quais dar-se destaque as seguintes obrigações impostas ao Controlador:
Deve avaliar o enquadramento de ao menos uma das bases legais
para a realização de cada tratamento de dados pessoais; Deve
acompanhar o ciclo de vida completo dos dados, descartando-os ou
determinado o descarte quando do término do tratamento; Deve
indicar o encarregado; [...] Cabe o ônus da prova sobre o
consentimento do titular; Deve cumprir os direitos dos titulares; Deve
manter registro das operações de tratamento de dados pessoais;
Deve demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de
comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção
de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas; [...] Será
responsabilizado civilmente, no caso de violação à LGPD. (VAINZOF,
2020, pág. 96-7).
A figura do Operador, tratando-se de um dos agentes de tratamento, juntamente
ao Controlador, é atribuída a função de realizar o tratamento dos dados, nos termos do
art. 5, inciso VII da LGPD como sendo ‘‘pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador’’ (BRASIL,
2018).
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Ao operador são atribuídas competências, das quais destacam-se as seguintes
funções:
O operador também deve manter registro das operações de
tratamento de dados pessoais que realize; Também deve demonstrar
a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância
e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e,
inclusive, da eficácia dessas medidas; Será responsabilizado
civilmente, em razão do exercício da sua atividade de tratamento de
dados pessoais, no caso de violação à LGPD; Responde
solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando
descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou
quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador,
hipótese em que o operador se equipara ao controlador; Responde
pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados se
deixar de adotar medidas de segurança previstas na LGPD; Será
sancionado administrativamente em razão de infrações cometidas às
normas previstas na LGPD; Também deve formular e empregar regras
de boas práticas e governança em proteção de dados pessoais,
levando em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a
natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos
riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do
titular; Deve prestar informações quando solicitadas pela ANPD.
(VAINZOF, 2020, pág. 97-8).
A LGPD, ainda conceitua e apresenta a figura do encarregado, esse que nos termos
do art. 5º, inciso VIII, trata-se de ‘‘pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar
como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ’’ (BRASIL,2018).
Compõe como sendo outra figura dos participantes no tratamento dos dados
pessoais, embora não conceituado como agente de tratamento, pois este desempenha a
função de intermediar o tratamento de dados, realizando a comunicação entre o titular
dos dados pessoais, o agente de tratamento a quem cabe as decisões inerentes ao
tratamento de dados, acima conceituado como controlador e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – ANPD, a qual será abordada adiante.
Salienta-se que os agentes de tratamento, enquanto no exercício de suas atividades,
devem estar atentos e em concordância com os princípios inerentes ao tratamento de
dados, assim disciplina o art. 6º, da LGPD, em primazia da boa-fé, vislumbrando a aplicação
dos seguintes princípios,
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Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão
observar a boa-fé e os seguintes princípios: I - finalidade: realização
do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de
forma incompatível com essas finalidades; II - adequação:
compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao
titular, de acordo com o contexto do tratamento; III - necessidade:
limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de
suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do
tratamento de dados; IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de
consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do
tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e
para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; VI transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas
e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os
respectivos agentes de tratamento, observados os segredos
comercial e industrial; VII - segurança: utilização de medidas técnicas
e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão; VIII - prevenção: adoção de
medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do
tratamento de dados pessoais; IX - não discriminação:
impossibilidade de realização do tratamento para fins
discriminatórios ilícitos ou abusivos; X - responsabilização e
prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de
medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive,
da eficácia dessas medidas. (BRASIL, 2018, Art. 6º).
2.3.2. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
Após a determinação dos agentes de tratamento, faltava a figura que fizesse parte
da administração pública para compor os participantes das relações de tratamento de
dados, assim, fez necessária a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a
ANPD, criada pela Lei 13.853, de 8 de julho de 2019, em alteração a LGPD, a qual
abordaremos nesse tópico suscintamente.
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Assim, a ANPD, é conceituada pela LGPD em seu art. 5º, inciso XIX, como
‘‘autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar
e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional’’ (BRASIL, 2018).
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Dessa forma, através das alterações advindas pela Lei 13.853/19, a ANPD, se torna
figura essencial para que se tenha a aplicação da LGPD, conforme,
ANPD será uma autoridade com alcance amplo que pode chegar a
todos os setores econômicos brasileiros, inclusive até alcançar
atividades estatais de políticas públicas e serviços públicos. Ora, é
importante que na execução das suas atribuições para a proteção dos
dados pessoais, a ANPD tenha autonomia para fiscalizar ambos os
setores público e privado. (GUTIERREZ, 2020, pág. 446).
Ademais, estão dispostas as atribuições inerentes a ANPD, encontradas no art. 55-J,
da LGPD (2018), das quais destaca-se a de zelar pela proteção dos dados pessoais, nos
termos da legislação, bem como, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção
de Dados Pessoais e da Privacidade, fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de
dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que
assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso e promover na população
o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e
das medidas de segurança.
2.4. Da territorialidade de aplicação da LGPD
A LGPD, sendo uma norma que propõe a proteção aos dados pessoais, é evidente
que se delimite a área de sua atuação, assim necessita-se falar da no âmbito do território
a que se aplica a referida legislação, nesse sentido aduz a LGPD em seu art. 3º,
Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país
onde estejam localizados os dados, desde que: I - a operação de
tratamento seja realizada no território nacional; II - a atividade de
tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens
ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no
território nacional; ou III - os dados pessoais objeto do tratamento
tenham sido coletados no território nacional. (BRASIL, 2018, Art. 3º)
Assim, todo dado coletado enquanto o titular estiver em território nacional, como
disciplina o parágrafo primeiro do art. 3º, da LGPD, assim, ‘‘Consideram-se coletados no
340

www.conteudojuridico.com.br

território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta’’
(BRASIL, 2018), atribuindo grande amplitude as operações de tratamento de dados.
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Embora no âmbito das relações de consumo, com o momento da atual sociedade
onde a pratica de relações jurídicas em ambiente virtual, tem se muito costumeiramente a
aquisição de produtos na internet, onde embora os consumidores estejam em território
nacional, embora o fornecedor não detenha sede em território nacional estará sujeito as
determinações da LGPD, nesse sentido, dispõe Rony Vainzof (2020, pág. 56),
Portanto, independentemente da sede física do responsável pela
atividade de tratamento de dados, considerando que eventuais
lesões aos titulares terão reflexo no Brasil, diante do foco do produto
ou serviço ser o mercado brasileiro ou o tratamento de dados de
indivíduos no Brasil, a LGPD deverá ser cumprida.
Portanto, a LGPD tem grande abrangência, visto a utilização do meio virtual para
aquisição de produtos e serviços, assim, a aplicação da LGPD tem um caráter
extraterritorial, atingindo mesmo aqueles que não se encontram em território nacional,
porém, realizem o tratamento de dados, onde o titular esteja em território nacional.
2.5. Do Tratamento
Após apresentadas as figuras que compõe o tratamento de dados pessoais, chegou
o momento de conceituar o que se entende por tratamento, portanto, conforme
conceituou todas as figuras e agentes de tratamento a LGPD, vem a esclarecer o que se
define por tratamento de dados, que vem a estar configurado como em seu artigo 5º, no
inciso X, conforme,
tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as
que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração. (BRASIL, 2018, art. 5, X)
Assim, praticando qualquer das operações supracitadas, ainda atentando-se aos
outros atos que podem caracterizar o tratamento de dados, estão sujeitas as
determinações da LGPD, para o modo de como se procederá o referido tratamento,
embora, em uma sociedade que cada vez mais caminha em um viés digital, tornam-se cada
vez mais costumeiras as situações que possam caracterizar-se como tratamento de dados,
em âmbito digital, devem estar atentos para que não se caracterizem como tratamento de
dados, situações onde não tem-se o objetivo de coleta-los de forma expressas, dessa forma
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em caráter digital houve diversas mudanças perceptíveis aos que utilizam comumente a
internet, pós promulgação da LGPD, é possível se encontrar na grande maioria dos sites,
os famosos cookies, os quais coletam os dados, sendo necessários que aceite seus termos,
em cumprimento as determinações da LGPD, assim os termos de uso, após aceitos são
utilizados como consentimento na coleta de dados, assim,
Os cookies são considerados como dados pessoais, pois tornam
pessoas identificáveis por meio de informações coletadas durante a
navegação online. No mercado de comunicação, as empresas
coletam informações via cookies para realizar campanhas
direcionadas a um segmento de mercado, incluindo a geolocalização,
termos de pesquisa, dados demográficos e grupo de produtos.
(ANDRADE, 2021)
Quanto ao tratamento, a LGPD, determina sobre as hipóteses em que serão
permitidos o tratamento dos dados, assim, dispõe
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de
consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação
legal ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública,
para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à
execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres,
observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV - para a
realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais; V - quando necessário
para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do
titular dos dados; VI - para o exercício regular de direitos em processo
judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; VII - para a
proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento
realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade
sanitária; IX - quando necessário para atender aos interesses
legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que
exijam a proteção dos dados pessoais; ou X - para a proteção do
crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
(BRASIL, 2018, Art. 7º)
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No tocante aos dados pessoais sensíveis, anteriormente abordados neste artigo,
somente se procederá o tratamento desses dados caso haja a expressa manifestação de
consentimento por parte do titular dos dados, ou nas hipóteses em que se fizer
imprescindível cumprir certas obrigações, conforme

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá
ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando o titular ou seu
responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para
finalidades específicas; II - sem fornecimento de consentimento do
titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a) cumprimento
de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; b) tratamento
compartilhado de dados necessários à execução, pela administração
pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; c)
realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; d) exercício
regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial,
administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de
23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; e) proteção da vida ou
da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela da saúde,
exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou g) garantia da
prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de
identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos,
resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do
titular que exijam a proteção dos dados pessoais. (BRASIL, 2018, Art.
11).
Portanto, embora necessário o consentimento do titular dos dados, a LGPD, ainda
assegura hipóteses onde haverá o tratamento de dados, embora não haja o consentimento
do titular, em hipóteses previstas nos incisos do art. 7º.
Dessa forma, o tratamento de dados se procederá com a coleta ou acesso aos dados
pessoais do titular, que somente ocorrerá após o consentimento do mesmo para a
realização, consentimento esse que será abordado posteriormente neste artigo, assim,
passará aos agentes de tratamento, sendo o controlador e o operador, que indicaram o
encarregado, aquele que comunicasse com o titular de dados, assim, para que não ocorram
quaisquer infrações a LGPD.
Cumpre-se ressaltar que na sociedade atual, ainda existem situações em que o
titular de dados estará diante de um tratamento de dados e não terá ciência do mesmo,
visto ser relações costumeiras, como exemplo de uma ficha de fiado no mercadinho da
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esquina, onde constam os dados pessoais do titular, e armazenados pelo mercador, que
em caso, não observa as normas da LGPD, podendo esse mercador sofrer com sanções
impostas pela mesma, sanções estas que serão vislumbradas posteriormente.
3. DA RELAÇÃO DE CONSUMO
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3.1. Conceitos e aplicações com a LGPD
A princípio, devemos conceituar a relação de consumo, embora não haja a
conceituação pela disposição expressa do Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº
8.708, de 11 de setembro de 1990, quanto ao conceito de relação de consumo, dispondo
apenas em seus artigos a conceituação da figura do Consumidor, o artigo 2º da Lei nº.
8.708/90, estabelece que, ‘‘Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.’’(BRASIL, 1990), e a conceituação de
Fornecedor, elemento essencial da relação de consumo, é encontrada no artigo 3º da Lei
nº 8.708/90, em que entende-se por consumidor, toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que desenvolvem atividades de produção, e demais atividades como a distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, é denominada como fornecedor
(BRASIL, 1990).
Pelo entendimento doutrinário para conceituação da relação jurídica de consumo,
que para Fabricio Bolzan Almeida, a relação de consumo, ‘‘[...]que poderá ser definida como
aquela relação firmada entre consumidor e fornecedor, a qual possui como objeto a
aquisição de um produto ou a contratação de um serviço’’ (2020, pág. 85).
Portanto, toda relação onde um é consumidor final de um produto, enquanto o
outro participa na comercialização do mesmo, está evidente a relação de consumo,
podemos citar a relação entre o consumidor e o dono do mercadinho da ficha, que usamos
de exemplo anteriormente, enquanto mesmo que em não estejam cientes que está
ocorrendo o tratamento de dados, devem estar em cumprimento legal das determinações
da LGPD, se sujeitando por consequência as sanções impostas.
Na relação de consumo, onde houver o tratamento de dados pessoais, estando
presentes em cadastros, registros, fichas, quaisquer documentos, onde o fornecedor deter
os dados pessoais do titular, ora consumidor, estarão sujeitas as determinações legais da
LGPD, devendo serem cumpridas suas normas, assim como todos os procedimentos para
o tratamento dos dados, sob pena de violação a LGPD, e sujeitando as sanções a serem
aplicadas pela ANPD, ressaltasse aos fornecedores que deterem dados colhidos
anteriormente a LGPD, estarão sujeitos a LGPD, nesse sentido, é estabelecido que,
[...] como o conceito de tratamento abarca absolutamente todas as
hipóteses de manuseio de dados, a partir do dia da eficácia plena da
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Lei, os dados pessoais anteriormente existentes, se não descartados,
de alguma forma estarão sob a tutela da LGPD, mesmo que
permaneçam armazenados estaticamente. (VAINZOF, 2020, pág. 108)
3.2. Da primazia do consentimento
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Com a promulgação da LGPD, outro aspecto de extrema importância foi o
consentimento do titular de dados, que para Patrícia Peck Pinheiro, ‘‘A linha mestra para o
tratamento de dados pessoais é o consentimento pelo titular, que deve ser aplicado aos
tratamentos de dados informados e estar vinculado às finalidades apresentadas’’ (2018,
pág. 25).
O consentimento é utilizado como forma expressa da qual pode-se provar os
agentes de tratamento, a anuência do titular acerca de seus dados, nesse sentido, conforme
dispõe Bruno Ricardo Bioni, (2019, pág. 190),
[...] a partir do direito de o indivíduo controlar os seus dados pessoais,
socorrendo-se, por isso, à técnica legislativa de exigir o
consentimento do titular dos dados pessoais para que eles fossem
coletados, utilizados, compartilhados, enfim, para toda e qualquer
etapa de tratamento de tais informações.
A LGPD buscou conceituar o consentimento, dessa forma em seu Art. 5º, inciso XII,
dispõe acerca da definição de consentimento para os fins legais da LGPD, como sendo,
‘‘manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento
de seus dados pessoais para uma finalidade determinada’’ (BRASIL, 2018).
O consentimento se faz obrigatório a medida que há expressa previsão no art. 8, da
LPGD, ‘‘O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por
escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular’’ (BRASIL,
2018).
Assim, o titular de dados, deverá explicitamente demonstrar seu consentimento ao
fornecimento desses dados para o tratamento, nesse sentido determina Rony Vainzof
(2020, pág. 111),
O consentimento também deverá ser previsto para finalidade
determinada. Autorizações genéricas para o tratamento de dados
pessoais serão nulas. Portanto, deverá abranger todas as atividades
de tratamento realizadas com a mesma finalidade e nos casos em
que o tratamento sirva para fins múltiplos, de acordo com a avaliação
da especificidade, deverá ser conferido consentimento para cada um
desses fins.
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Para Bruno Ricardo Bioni (2019, pág. 191),
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[...]o poder de barganha dos titulares dos dados pessoais para que
eles empreendessem um controle efetivo sobre seus dados pessoais,
o consentimento permaneceu sendo o elemento nuclear da
estratégia regulatória da privacidade informacional.
A relação de consumo, em virtude da LGPD, reforça o já estabelecido pelo CDC, no
âmbito do direito a informações das quais contenham dados considerados como pessoais,
em seu art. 43 a Lei nº 8.078/90, estabelece,
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre
as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de
consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações
negativas referentes a período superior a cinco anos. § 2° A abertura
de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada
por ele. (BRASIL, 1990, Art. 43)
Enquanto nas relações de consumo, era de praxe que mesmo antes da legislação
acerca dos dados pessoais, os dados coletados e utilizados pelo fornecedor, deviam ter a
anuência do mesmo, que em diversos dos casos, não haviam o devido cumprimento do
disposto pelo art. 43 do CDC.
4. DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE TRATAMENTO E SANÇÕES APLICÁVEIS
4.1. Da responsabilidade
Embora anteriormente brevemente suscitados acerca das responsabilidades dos
agentes de tratamento e demais figuras participes da operação de tratamento de dados, o
presente subtítulo, vem apenas a esclarecer sucintamente algumas outras atribuições
compelidas aos agentes.
A LGPD, estabelece do mesmo modo em seu art. 18, entretanto configura o
controlador como o sujeito a qual deve-se exigir as informações, assim como a figura da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, será a responsável por fiscalizar e
regular as disposições da LGPD, atuando como órgão da administração pública federal,
conforme art. 55-A, da Lei 13.709/18 (BRASIL, 2018).
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No tocante a responsabilização, a LGPD, propõe em seus artigos 42 e seguintes,
atribuir aos agentes de tratamento a responsabilidade objetiva, sobre a ação que possa
causar algum dano a outrem, enquanto no exercício de suas funções ao tratamento de
dados, independentemente de culpa, que serão responsáveis solidariamente, nos casos em
que haver responsabilidade de outrem do qual seguirem apenas instruções. Dispõe ainda
sobre as formas como ocorrerão a reparação desses danos, salvo os casos de exclusão da
responsabilidade previstos pelo artigo 43, da Lei 13.709/18.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em relação da responsabilização no âmbito de relações de consumo o artigo 45,
estabelece que, ‘‘As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de
consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação
pertinente. ’’ (BRASIL, 2018).
Para Patrícia Peck Pinheiro (2018, pág. 77),
Dependendo do tipo de violação de direitos do titular serão aplicadas
penalidades conforme já previsto na legislação consumerista (Código
de Defesa do Consumidor) e/ou pela regra geral do Código Civil
Brasileiro (arts. 186, 187 e 927).
Para Flávio Tartuce (2018, pág. 25),
[...]responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação privada se deu
com o surgimento, no ano de 1990, da Lei n. 8.078, que instituiu no
Brasil o Código de Defesa e Proteção do Consumidor e enunciou a
responsabilidade sem culpa dos fornecedores de produtos e
prestadores de serviços em alguns de seus dispositivos.
Para Bruno Miragem (2019, pág. 12-3),
[...] no tocante às relações de consumo, ao dever geral de qualidade
da prestação de serviço do fornecedor, que abrange também o
adequado tratamento dos dados pessoais do consumidor,
desdobrando-se no dever de segurança em relação a sua pessoa e
patrimônio. A violação do dever de segurança, neste A Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumidor
particular, implica na responsabilidade objetiva do fornecedor pelos
danos causados, o que será a hipótese em que os dados venham a
ser acessados por pessoas ou de modo não autorizado, ou ainda
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão. Tais hipóteses de acesso não autorizado,
acidentes ou atos ilícitos a par do regime de responsabilização
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previsto na própria LGPD caracterizam espécie de risco inerente à
atividade de tratamento de dados, ou seja, fortuito interno, situação
que não é apta a afastar a responsabilidade dos respectivos
controladores de dados.
Portanto, buscam apenas atribuir responsabilidades a aqueles que no tocante o
exercício de suas funções quanto ao tratamento desses dados ocasionar a causar por
infringir disposição legal em razão da proteção dos dados, caberá a responsabilidade
objetiva, e como forma de assegurar a reparação e indenização do dano causado ao titular
desses dados, serão atribuídas ainda a responsabilidade solidaria nos casos em que não
detém exclusivamente a culpa.
Ademais, aplicar-se-á as disposições já vigentes presentes no CDC, em casos de
violações de direitos em relação aos dados pessoais do titular, conforme dispõe Rony
Vainzof (2020, pág. 46),
[...]a LGPD também prevê que as hipóteses de violação do direito do
titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às
regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente, bem
como que a ANPD articulará sua atuação com o SENACON e com
outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e
normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais.
4.2. Das sanções
Abordaremos suscintamente acerca das sanções a serem dispostas, e exaustivas
vezes mencionadas ao longo do presente artigo, assim, A LGPD, buscou atribuir sanções
administrativas consideravelmente rígidas aos agentes de tratamento que enquanto no
exercício de suas funções acabarem por infringir as determinações legais, as sanções serão
aplicadas pela ANPD, conforme anteriormente mencionado, assim estabelece as sanções
nos termos do art. 52, da LGDP, conforme
Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações
cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes
sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas
corretivas; II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do
faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou
conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos,
limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por
infração; III - multa diária, observado o limite total a que se refere o
inciso II; IV - publicização da infração após devidamente apurada e
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confirmada a sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que
se refere a infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados
pessoais a que se refere a infração; [...] X - suspensão parcial do
funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo
período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até
a regularização da atividade de tratamento pelo controlador; XI suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados
pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis)
meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou total
do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.
(BRASIL, 2018, Art. 52)
Em relação as sanções, A LGPD atribuirá para as infrações cometidas a luz das
normas da presente lei, sanções administrativas aos agentes de tratamentos, conforme
previstas no art. 52, da LGPD em divergência ao CDC, que atribuía sanções penais, para
aqueles que infringirem os direitos dos consumidores no tocante a informações sobre seus
dados pessoais.
Entretanto, segue-se o entendimento de que, a depender do tipo de violação,
utilizar-se-á de sanções previstas no CDC e no Código Civil, conforme Patricia Peck Pinheiro
‘‘Dependendo do tipo de violação de direitos do titular serão aplicadas penalidades
conforme já previsto na legislação consumerista (Código de Defesa do Consumidor) e/ou
pela regra geral do Código Civil Brasileiro (arts. 186, 187 e 927)’’ (2018, pág. 77).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A LGPD ainda é muito recente em nosso ordenamento, de modo que ainda não foi
palco de grandes discussões e entendimentos pacificados sobre a mesma, a LGPD vem
estabelecer a forma de como serão tratados os dados pessoais, bem como definir as figuras
que executam essa função.
Em relação as práticas das relações de consumo, a especificidade pela primazia do
consentimento do titular de dados às outras hipóteses de tratamento, bem como o direito
a informações das quais contenham dados considerados como pessoais, na concretização
das relações de consumo, sendo impostas sanções atribuídas pela LGPD ou sanções penais
já previstas anteriormente pelo CDC, em caso de descumprimento das normas, essas
aplicadas dependendo do tipo de violação.
No quesito da responsabilização dos agentes de tratamento, é atribuído aos agentes
de tratamento a responsabilidade objetiva, sobre a ação que possa causar algum dano a
outrem, enquanto no exercício de suas funções ao tratamento de dados, a respeito das
formas como ocorrerão a reparação desses danos, salvo os casos de exclusão da
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responsabilidade previstos pelo artigo 43 da LGPD, serão responsabilizados no âmbito de
relações de consumo seguindo o artigo 45 da LGPD, onde estarão sujeitos as sanções já
previstas pelo CDC e Código Civil.
Assim buscou-se analisar os aspectos relevantes que dispõem sobre como se regerá
as relações de direito, em virtude da mudança no tratamento dos dados, averiguar
possíveis conflitos entre a LGPD e o CDC, e a responsabilidade que recairá aos que
infringirem as normas dispostas na LGPD.
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USUCAPIÃO ENTRE HERDEIRO SOBRE BENS IMÓVEIS DO ACERVO HEREDITÁRIO
GLENDA ISABELLE SOUZA DA CUNHA:
Bacharel
em
Direito
pelo
Centro
Universitário Una.
RESUMO: O presente artigo trata da possibilidade jurídica da usucapião pleiteada por
herdeiro sobre imóvel objeto de herança. Embora o direito de propriedade seja
assegurado pela CF em seu artigo 5º, inciso XXII tal direito é relativo uma vez que a função
social age como limitador constitucional e em caso de descumprimento da mesma sob o
imóvel, não há que se falar em propriedade plena, podendo o dono do imóvel perder a
propriedade em razão de desapropriação por interesse social (art. 182, § 2º, da CF) ou por
meio de ação de usucapião. O direito à herança previsto no inciso XXX do artigo 5º da CF
também não é tratado como absoluto sendo este passível de limitações, conforme será
apresentado ao longo deste artigo. Atualmente não há previsão expressa quanto a
possibilidade de o herdeiro pleitear ação de usucapião sobre imóvel objeto de herança,
assim como não há norma proibitiva, fazendo com que o tema venha sendo tratado de
formas divergentes. Tendo em vista os princípios e garantias fundamentais assegurados
na Constituição e a análise do entendimento firmado pelo STJ a respeito do tema, o
presente artigo busca a análise e esclarecimento dos requisitos do reconhecimento da
usucapião pleiteada por um herdeiro.
Palavras-chaves: Usucapião. Herdeiro. Imóvel. Possibilidade. Superior Tribunal de
Justiça.
ABSTRACT: This article deals with the legal possibility of adverse possession claimed by
an heir on the property object of inheritance. Although the right to property is ensured
by the Federal Constitution in its article 5, item XXII such right is relative since the social
function acts as a constitutional limitation and in case of non-compliance with the
property, there is no need to speak of full ownership, the property owner may lose
property due to expropriation for social interest (art. 182, § 2, of the CF) or through
adverse possession. The right to inheritance provided for in item XXX of article 5 of the
CF is also not treated as absolute, which is subject to limitations, as will be presented
throughout this article. Currently, there is no express provision regarding the possibility
of the heir claiming usucapion action on the property that is the object of inheritance, as
well as there is no prohibitive rule, causing the issue to be dealt with in divergent ways. In
view of the fundamental principles and guarantees guaranteed in the Constitution and
the analysis of the understanding signed by the STJ on the subject, this article seeks to
analyze and clarify the requirements for recognizing the adverse possession claimed by
an heir.
Keywords: Usucapion. Heir. Immobile. Possibility. Higher Justice court
INTRODUÇÃO
352

www.conteudojuridico.com.br

O presente trabalho tem por escopo a análise da possibilidade jurídica de se
usucapir bens imóveis de acervo hereditário por herdeiro, bem como baseado em quais
elementos e em quais circunstâncias pode-se obter a posse do imóvel em questão pelo
instituto da usucapião, de acordo com os preceitos do Código Civil de 2002 bem como
também a luz da constituição Federal de 1988. Para tanto, pretende-se abordar, os
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conceitos, classificação, efeitos da posse e seus requisitos intrínsecos legais.
Após a análise do instituto possessório, iremos abordar a aquisição de
propriedade pelo direito sucessório, sendo este modo derivado de aquisição de posse.
Segundo ORLANDO GOMES, 2004, p. 200, “adquire-se a posse por modo derivado quando
há consentimento de precedente possuidor, ou seja, quando a posse é transferida – o que
se verifica com a transmissão da coisa”, podendo decorrer da sucessão inter vivos ou causa

mortis.
Dessa forma, tem-se que o exercício fático da posse não é requisito essencial
para que o herdeiro tenha o direito a proteção possessória, em virtude do “direito de

saisine”. Independentemente de as partes interessadas expressarem a sua vontade, esta
transmissão não será interrompida e prosseguirá de forma cogente.. Isso nos leva a forma
de administração do direito hereditário, sob investigação da ótica sucessória nos atuais
processos de inventário no Brasil, a fim de que se esclareça como os institutos da sucessão
hereditária e da usucapião se encontram.
Tal confluência entre os dois institutos, possessórios e sucessórios, nas decisões
judiciais, cabe a análise dos requisitos para seu acolhimento ou não, além dos pressupostos
legais que embasam as decisões quanto à possibilidade de usucapir um objeto de herança.
Com essas informações, o estudo busca elucidar os requisitos e o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
1.

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NO DIREITO POSSESSÓRIO
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1.1 Posse e propriedade
Os institutos da posse e da propriedade causam bastante confusão sobre seus
conceitos por serem bastantes confundidos. Ter a posse não caracteriza obrigatoriamente
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ter a propriedade de um bem, sendo essencial diferenciar os conceitos. Sendo através da
posse que podemos dissertar sobre a usucapião que é uma forma de aquisição da
propriedade.
A palavra posse refere-se a um poder que se tem sobre uma coisa. A posse trata-se
de uma situação fática que acarreta determinados efeitos jurídicos. Conforme menciona
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, a posse refere-se:
“a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa,

independentemente de ser ou de não ser proprietária, exerce sobre
uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a”
(PEREIRA, 2014, p. 34).
As delimitações conceituais acima são baseadas sob os seguintes dispostos legais
do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.
Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna
possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes
inerentes à propriedade.
Art. 1.205. A posse pode ser adquirida:
I - pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante;
II - por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação.
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente
a possua ou detenha.” (BRASIL, online, 2002)
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Desse modo, sob os ensinamentos doutrinários, a norma jurídica extraída da
interpretação dos três dispositivos acima é a seguinte: posse é a situação fática (com
reflexos jurídicos) na qual alguém exerce, em nome próprio ou por intermédio, as
faculdades de usar, gozar, dispor ou reaver a coisa.
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Existem diversas teorias que tentam explicar o instituto possessório, mas as duas
teorias que mais tiveram influência foram ambas trazidas por Friedrich Carl von Savigny
e Rudolf von Ihering.
Sob a teoria subjetiva de Savigny, o mesmo expõe que a característica da posse é
uma combinação de dois elementos: animus e corpus. Na verdade, esses elementos são
elementos materiais, ou seja, o poder de dispor fisicamente das coisas, e elemento de
vontade, ou seja, possuir as coisas como suas próprias intenções. Embora tenha tido uma
grande influência no pensamento jurídico no século passado, ela contradiz a teoria de
Jelling e é doutrinariamente chamada de "teoria objetiva".
Para Jhering, a intenção de se tornar o dono das coisas será renunciada, sendo
suficiente a affectiotenendi, independentemente de querer ser dono. Essa teoria é
chamada de objetiva precisamente por dispensar tais intenções.
Diante das duas teorias apresentadas, adotou-se a teoria de Ihering, conforme art.
1.196 do Código Civil. Nesse sentido, é necessário a abordagem sobre o conceito de
detenção tendo em vista que é semelhante à posse, pois muito se confunde.
A detenção refere-se a uma situação onde o detentor tem a “posse” sobre a coisa
por conta de uma subordinação ou dependência econômica. Dessa forma o detentor não
goza do direito de peticionar ações possessórias em nome próprio. Caso uma ação
possessória seja proposta eventualmente de forma incorreta ao detentor, este deverá
nomear autor, o proprietário ou possuidor. O Código Civil, dispõe que:
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“Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação
de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e
em cumprimento de ordens ou instruções suas.” (BRASIL, online, 2002)
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Nesse sentido, a detenção não corresponde a nenhum direito, diferente da posse.
Conceitua-se como propriedade a faculdade de usar, gozar e possuir bens e dispor
deles da maneira como quiser, sendo um instituto de Direito Privado que determina o
domínio sobre as coisas, caracterizando os direitos e deveres do proprietário, sendo parte
do direito das coisas.
Dessa forma, é possível conceituar cada faculdade mencionada no artigo 1.228, CC.
Uso: Uso configura na faculdade que tem o proprietário usar e servir-se da coisa da
maneira que achar mais conveniente a si, deletando o intermédio de terceiros,
respeitando os limites legais estabelecidos.
Gozo: gozo ou fruir propriedade, basicamente refere-se à extrair do bem benefícios
e vantagens. Nesse sentido, um exemplo mais comum é o locação de imóveis
Dispor: Dispor trata-se de dar à coisa a destinação que for conveniente ao
proprietário. Portanto, o proprietário pode vender, dar, abandonar, destruir, dar em
pagamento ou em garantia.
Reivindicação: Em relação a esta faculdade, entende-se que o titular pode reaver
da pessoa que indevidamente o detém ou possui.
1.2 Classificação da Posse
Classificar a posse é imprescindível posto que sua correta delimitação auxiliará
quando se tratar das ações possessórias e tem efeitos práticos, como na questão dos
prazos para usucapir e dos frutos e benfeitorias em coisa alheia. A posse pode ser
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exercida de forma direta ou indireta ou até mesmo de forma simultânea. Também pode
ser classificada de Ad Interdicta, Ad Usocapionem, posse nova e velha.
Posse direta refere-se à posse material e temporária do objeto pelo sujeito, a posse
indireta ocorre quando o proprietário cede a propriedade a outrem, ou seja, “a posse
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indireta ocorre quando alguém detém todos os outros direitos, excluindo o de uso já que
esse é exercido em nome do possuidor direto” (PARREIRA, online, 2018). Na posse
indireta, o proprietário ou a pessoa que deixou o objeto, transferindo-o a terceiros, perde
o contato físico, mas não deixa de ser o proprietário. Por outro lado, os sujeitos que estão
em contato físico com o objeto têm propriedade direta.
A propriedade direta e a propriedade indireta coexistem harmoniosamente e não
entram em conflito uma com a outra, porque o proprietário direto tem a propriedade
efetiva e o proprietário indireto é atribuído o direito de possuir. Com esta classificação,
possuidores diretos podem mover a liminar perante o possuidor indireto, tanto este pode
impetrar liminar contra aquele, e ambos podem impetrar liminar perante terceiro.
O intuito de dividir a posse em direta e indireta é elucidar em relação às pessoas,
a extensão da garantia possessória e suas consequências jurídicas. Uma vez que
coexistem e não entram em conflito, é lícito aos titulares defendê-la.
Insta salientar que pode haver a posse justa e injusta, considerando a existência
ou não de vício, da mesma maneira pode ocorrer o fenômeno possessório de boa-fé e
má-fé, de acordo com o conhecimento ou não do possuidor sobre algum vício.
O Código Civil em seu artigo 1.200 define a posse justa como aquela em que não
for violenta, clandestina ou precária. Ou seja, posse justa é aquela obtida de maneira lícita.
Entende-se que é injusta a posse decorrida de um desses três vícios:
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Sendo violenta a posse que é realizada através de constrangimento físico ou moral
praticado contra o possuidor ou quem possui em nome dele.
A posse clandestina refere-se a "àquela obtida ou mantida sem o conhecimento
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público, às escondidas, por meios ardis e sem o emprego de violência” (GOMES, 2009, p.
10). A posse clandestina caracteriza-se bastando que o possuidor esbulhado não tenha
ciência desde o início da posse, pois caso tenha sido obtida com publicidade e
posteriormente ocultada, não configura em posse clandestina.
Precária é a posse obtida por abuso de confiança, no qual aquele que era
comprometido em devolver certo bem, recusa-se a realizar tal bem, ao legítimo
proprietário. Na situação desse vício, não cabe a recuperação uma vez que a precariedade
jamais cessa, portanto sempre será viciosa.
Não obstante, a posse injusta pode tornar justa se o possuidor que adquiriu o bem
pela violência ou clandestinidade vier a comprá-lo ou herdá-lo do esbulhado.
Posse Ad Interdictae Posse Ad Usocapionem; Posse nova e posse velha
No entanto, a posse ainda se qualifica como posse ad usucapionem, ad interdicta
posse de boa-fé e má-fé, bem como, posse nova e posse velha. Quanto à posse de boa
fé, pode-se dizer que o possuidor está convencido de que a propriedade realmente
pertence ou tem justo título. Tendo se convencido de que a coisa lhe pertence, o
possuidor, por conseguinte, ignora o vício impeditivo da aquisição do bem. Ao contrário,
se o sujeito tem consciência da existência do vício que impossibilita a sua aquisição, e,
não satisfeito, a adquire, torna-se possuidor de má-fé. Em síntese, “a aquisição deve ter

causa legítima, mesmo aparente, admitindo-se, porém, erro escusável” (GOMES, 2004, p.
54). Contudo, a boa-fé somente acaba a partir do momento em que se instala o litígio em
face do possuidor, que o torna ciente dos vícios da posse ou da disputa da coisa.
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Portanto, a posse de má-fé é aquela em que o possuidor está ciente que seu
fenômeno possessório sobre a coisa é ilegítimo, em decorrência do vício ou obstrução à
aquisição, mas ainda assim mantém a posse. A posse justa e a posse de boa-fé não devem
ser confundidas. Um possuidor de boa-fé pode ter posse injusta caso tenha adquirido de
quem obteve de forma violenta, clandestina ou precária, ignorando o vício. O contrário
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também, ou seja, um sujeito pode ter posse de má-fé sem ter sido adquirido pela
violência, pela clandestinidade ou precariedade.
Em contrapartida, os efeitos da posse podem ser classificados em ad usucapionem
e ad interdicta, posto que a primeira é aquela em que possuidor poderá adquirir a
propriedade por meio de usucapião, desde que observados os requisitos dispostos em
lei.
Dessa forma, é notável que qualquer posse possui algum tipo de proteção, apesar
de sua qualidade. Conforme abordado, mesmo a posse injusta terá um impacto normal
sobre terceiros. Nesse sentido, além da posse injusta, também a de má-fé se insere na
chamada posse ad interdicta, que é uma ação que pode ser utilizada para opor um
terceiro por dos interditos possessórios, ou seja, uma ação que visa tutelar a posse. A
posse ad usucapionem é muito importante, tendo em vista que a partir de seu efeito pode
gerar a aquisição da propriedade.
Diferenciar a posse nova da posse velha é imprescindível, visto que é necessário
entender ambas de maneira correta para o ajuizamento da Ação de Reintegração de
posse. A diferença entre os conceitos têm relação com tempo da posse, para que se possa
analisar o caso concreto em si e quando houve os vícios.
1.3 Efeitos da posse e sua proteção
1.3.1 Usucapião
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A usucapião refere-se ao modo de aquisição de propriedade de bens móveis ou
imóveis, através do exercício da posse pelos prazos e critérios estabelecidos no código civil
de 2002, nos artigos 1.238 a 1.244.
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Os requisitos para a usucapião de forma geral são: coisa hábil ( res habilis), posse
(possessio) e decurso do tempo (tempus), havendo possibilidades diferentes de
modalidades de usucapião com especificidades próprias, além dos requisitos citados.
A possibilidade de que a posse continuada gerar a propriedade, justifica-se pelo
sentido social e axiológico das coisas. Favorece aquele que garante ao bem, sua função
social, em detrimento daquele que apesar de proprietário, deixa escoar o tempo, sem dele
utilizar-se.
Isso se deve ao fato de que o possuidor em debate, garante à propriedade função
social, contribuindo assim com a coletividade, gerando contribuições, tributárias,
econômicas, garantia de direitos…
Nesse sentido, na obra “Curso Didático de Direito Civil” Elpídio Donizetti e Felipe
Quintella, versam:

“A palavra função nos remete à causa final, ou o “para que” da
propriedade. A função social da propriedade, genericamente, consiste
na manutenção do bem-estar social, na dinâmica dos bens e na
circulação de riquezas. Em outras palavras, a propriedade deve servir
para que a sociedade se mantenha saudável, para que as pessoas
tenham acesso aos bens de que necessitam e para que a economia
seja impulsionada, gerando emprego e renda. Em termos específicos,
será necessário examinar cada bem, para então descobrir qual é sua
função social.”(DONIZETTI, Elpídio, QUINTELLA, Felipe, 2013, p.734)
Dessa forma, o instituto da usucapião, age de forma a favorecer o possuidor do
bem, em defasagem do proprietário, por garantir à propriedade função social, dando
melhor utilização ao bem.
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1.3.2. Modalidades de usucapião
A usucapião de bens imóveis divide-se entre três espécies, como extraordinária,
ordinária e a especial, também chamada de constitucional, dividindo-se essa última em
rural (pro labore) e urbana (pró moradia ou pro misero e familiar).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Nesse sentido, o referido estudo terá enfoque na modalidade da usucapião na
modalidade extraordinária e ordinária, para que posteriormente possamos chegar a
modalidade de Usucapião Hereditária, objeto deste artigo.
A usucapião extraordinária, como forma de aquisição originária de propriedade, não
é a mais comum, por isso chamada de extraordinária. Prevista no art. 1.238 do código civil,
possui como requisitos a posse de quinze anos, que pode ser reduzida caso o possuidor
do imóvel tenha estabelecido no local a sua moradia habitual ou esteja realizando no local
obras de caráter produtivo que supram melhor a função social do local. Ainda, deve possuir
o ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica.
Ainda, cumpre salientar que o usucapiente não necessita de justo título nem de boafé, pois não se tratam de requisitos exigidos. O título, se existir, será apenas reforço de
prova, e nada mais. No entanto, é importante enfatizar que a permissão legal que
possibilita a ausência de boa-fé para prescrição aquisitiva ainda exige que o bem seja coisa
sem dono ou abandonada.
Por tal motivo, a modalidade é meio viável para proposição da ação de prescrição
aquisitiva sobre o acervo hereditário.
Outro aspecto que merece atenção se dá pelos meios de obtenção e exercício dessa
posse conforme já explicado anteriormente. Contudo a usucapião não se representa um
ataque ao direito de propriedade, mas um tributo à posse, pois só é possível a usucapião
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através da exigibilidade do possuidor posse por longo período, exercendo-se esse direito
contra quem embora fosse dono e possuísse o título de propriedade, abandonou o imóvel.
Diferentemente da usucapião extraordinária, a usucapião ordinária depende de
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justo título e boa-fé, com prazo igual ou superior há dez anos, e em caso de moradia ou
sustento, cinco anos. Tal redução para cinco anos, ocorre quando o possuidor tiver
adquirido o imóvel onerosamente com registro cancelado posteriormente e houver
realizado investimentos de interesse social, conforme anteriormente preceituado.
Dispõe, com efeito, o art. 1.242 do Código Civil:

“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e
incontestadamente, 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”. (BRASIL,
online, 2002)
Preceitua o art. 2.029 das “Disposições Transitórias” que:

“Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos
estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único
do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo
transcorrido na vigência do anterior, Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de
1916”. (BRASIL, online, 2002)
Portanto, tem-se como a usucapião extraordinária como embasamento jurídico,
baseada no fator da posse, para obtenção do domínio do bem.
2. DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NO DIREITO POSSESSÓRIO
2.1 Da sucessão como forma derivada de aquisição da propriedade
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No que tange a sucessão como forma derivada da aquisição da propriedade,
sabemos que trata-se de um instituto que tem seu início a partir da morte de um indivíduo
que tenha constituído ordem sucessória, ou seja que tenha deixados bens que podem ser
transferidos a outrem – herdeiros - em razão do falecimento do autor da ordem sucessória,
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por isso sucessão causa mortis. (VENOSA, 2017, p.697)
Esta é a forma de aquisição da propriedade quando aberta a sucessão transmitemse o domínio e a posse dos bens de herança para os herdeiros, tornando-os assim coproprietários de um mesmo bem até que seja realizada a partilha entre eles. (ITO, 2018,

online)
Os herdeiros se dividem entre legítimos e testamentários. Os legítimos são aqueles
previstos por lei, seguindo a chamada ordem de vocação hereditária, conforme artigo
1.829, do Código Civil. Entre os herdeiros legítimos, podem existir os herdeiros necessários,
que obrigatoriamente herdarão pelo menos a metade do patrimônio do de cujus. A outra
metade da herança incumbirá aos herdeiros testamentários – se houver – conforme artigo
1.857 e seguintes, do Código Civil, os quais são elencados através da vontade do de cujus.
Ressalte-se que o herdeiro fica com a propriedade da herança, independente da
transcrição, ou seja, desde o início da sucessão. No entanto, é importante ressaltar que o
formal de partilha exige o registro para disponibilizar o imóvel. Portanto, o registro formal
de partilha manterá a continuidade do registro do imóvel e tornará regular a cadeia
sucessória.
Contudo, pode-se concluir que existem muitas formas de aquisição da propriedade,
inclusive por meio sucessório, onde os herdeiros possuem parte da mesma propriedade,
sendo assim faz-se necessário que haja a partilha para que estes recebam o quinhão
pertencente ao final da sucessão.
2.2 Relação entre usucapião e instituto sucessório
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Conforme já abordado anteriormente, usucapião é o modo de aquisição de
propriedade de bens móveis ou imóveis, através do exercício da posse pelos requisitos
estabelecidos em lei. Sabemos que não há proibição propriamente dita de que o herdeiro
pleiteasse a aquisição do acervo hereditário mediante a ação de usucapião. Estando
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vedado apenas usucapir imóveis públicos, não incluindo imóveis pertinentes a herdeiros,
percebendo-se assim uma lacuna acerca da ação de usucapião ser pleiteada por herdeiro.
Dessa forma, o acervo hereditário pode ser objeto de ação de usucapião, uma vez
que o direito à herança vem do direito de propriedade, podendo ser usucapido. Embora o
direito à herança ser assegurado no inciso XXX do artigo 5º da Constituição da República
de 1988, a garantia constitucional não é absoluta, uma vez que a herança não se trata da
inércia não decadencial dos herdeiros, sendo possível ser usucapido da mesma forma
qualquer outra propriedade particular. Existe uma limitação expressa acerca do direito de
herança no próprio Texto Constitucional em seu inciso XLV do artigo 5º que dispõe que a
obrigação de reparação dos danos e o decreto da perda de bens podem ser expandida aos
herdeiros e oponíveis a eles, limitada ao valor dos bens transferidos, o que reforça a teoria
de que o direito à herança não é uma garantia intocável. Portanto o direito do herdeiro
sobre seu quinhão hereditário também não é absoluto, podendo ser usucapido por coherdeiro que exerce a posse sobre a totalidade da herança, posto que não há vedação dos
imóveis deixados pelo falecido para serem usucapidos.
O Superior Tribunal de Justiça recentemente, após o tema desse artigo ser discutido,
vem admitindo o instituto da usucapião entre os condôminos, concedendo ao condômino
a legitimidade para usucapir, em nome próprio, imóvel deixado pelo “de cujos”. A tese é
que ele próprio exerça a posse no imóvel, assim como a posse exclusiva como efetivo
animus

domini

pelo

prazo

previsto

em

lei,

sem

oposição

dos

demais

proprietários/herdeiros.
3. DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça julgou o caso em que a recorrente
teria ajuizado uma ação de usucapião sobre imóvel que fazia parte do acervo hereditário.
O principal argumento do recurso especial era que, apesar da propriedade do imóvel ser
transmitida aos herdeiros após o falecimento da de cujus, deveria ser reconhecida a
propriedade pertencente somente à recorrente, pois essa teria adquirido esse direito
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através do instituto da usucapião.
O juiz de primeira instância deste caso entendeu que a ação deveria ser extinta sem
resolução do mérito, uma vez que o herdeiro não possuía o direito de pleitear usucapião
sobre o imóvel do acervo. O argumento utilizado foi que “havendo herdeiros a serem
contemplados numa mesma herança, não é dado a um deles utilizar-se da usucapião, pois
a herança é uma universalidade de coisas, achando-se em comum os bens do acervo
hereditário, até a ultimação da partilha, onde teremos o condomínio de direito”
A recorrente apelou dessa decisão, mas também não obteve êxito em segunda
instância, tendo o colegiado negado provimento à apelação interposta sob a alegação de
impossibilidade jurídica do pedido.
Sendo este o caso, a recorrente decidiu apelar ao STJ em face de recurso especial.
O Recurso Especial n°1.631.859 - SP foi julgado em 2016 tendo como relatora a ministra
Nancy Andrighi e este foi favorável à recorrente. Foi sustentado que haveria ocorrido o
dissídio jurisprudencial uma vez que não foi dada à recorrente a oportunidade de provar
ter o direito à usucapião e foi evidenciado que a justiça não pode “afastar o animus domini

exercido unicamente por um dos condôminos, sem antes examinar detidamente os fatos
ocorridos, bem como as provas e peculiaridades do caso concreto”.
O objetivo do recurso especial era o de determinar a possibilidade de obtenção de
bem imóvel objeto de herança através do instituto da usucapião. O relatório diz que “cabe

a esta Corte, tão somente, determinar se é possível à herdeira recorrente ajuizar a presente
365

www.conteudojuridico.com.br

ação de usucapião, a fim de ver reconhecida, em seu favor, propriedade de imóvel objeto
de herança”.
À luz do direito sucessório, a partir da morte do progenitor o imóvel será transmitido
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aos seus herdeiros. O artigo 1.784 do Código Civil prevê que essa transmissão é imediata:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários.” (BRASIL, online, 2002)
De acordo com o entendimento do STJ a partir dessa transmissão é
automaticamente instaurado um “condomínio pro indiviso” sobre o acervo hereditário,
como previsto no artigo 1791 do Código Civil:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que
vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à
propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas
normas relativas ao condomínio.” (BRASIL, online, 2002)
Vale ressaltar sobre este caso que o próprio STJ, em outra oportunidade, julgou que
o condomínio poderia usucapir em nome próprio, caso preenchidos os requisitos
necessários para a usucapião.

AÇÃO DE USUCAPIÃO. HERDEIRA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL ACERCA DO
CARÁTER PÚBLICO DO IMÓVEL OBJETO DE USUCAPIÃO QUE
ENCONTRA-SE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. 1. O condômino tem legitimidade para
usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo,
ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à
usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo
animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição
dos demais proprietários. (STJ, REsp: 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, DJe 14/09/2010)
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Além do entendimento anterior, o STJ elenca duas decisões anteriores acerca do
assunto, em que entendem que é possível a usucapião do condomínio.
Relacionando a jurisprudência anterior com o presente caso, o tribunal entendeu
que aquele que é condômino por direito pode sim ter a pretensão de exigir o imóvel do
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outro, caso atendidos os requisitos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1238 do
Código Civil. Assim redige a relatora:

“Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a
declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão – o outro
herdeiro/condômino –, desde que, obviamente, observados os
requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos
no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze)
anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do
bem”.(STJ, REsp 1.631.859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3º
turma, DJe 29/05/18)
Por fim, a decisão final do Superior Tribunal de Justiça conclui o caso da seguinte
forma:

“Conclui-se, portanto, que a presente ação de usucapião ajuizada pela
recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito,
devendo os autos retornar à origem a fim de que a esta seja conferida
a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade
de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião
extraordinária”. (STJ, REsp 1.631.859/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, 3º turma, DJe 29/5/18)
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, pode-se concluir que a usucapião pleiteada por herdeiro sobre bens
do acervo hereditário é plenamente possível, desde que observados os requisitos para a
configuração extraordinária, previstos no artigo 1.238 do Código Civil e o requisito
estabelecido pelo STJ, isto é, o exercício da posse exclusiva com animus domini pelo prazo
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de 15 anos, sendo necessária a realização de uma análise do caso concreto antes de chegar
à conclusão sobre o início da contagem do prazo. O argumento de que o imóvel adquirido
através da herança seja impossível de ser usucapido é questionável, tendo em vista que
conforme abordado anteriormente não há proibição propriamente dita da usucapião sobre
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imóvel adquirido por herança, exceto para imóveis públicos qualquer outro imóvel pode
ser usucapido desde preenchido os requisitos legais.
A usucapião serve somente para a pacificação sobre a titularidade da propriedade
o imóvel, mas também é usada como instrumento para conceder função social à
propriedade. Dessa forma, o herdeiro que confere função social ao acervo hereditário,
enquanto os demais herdeiros ficaram inertes. Sendo recompensado com o título de
propriedade sobre a totalidade do acervo deixado pelo de cujus.
Contudo, para que seja reconhecida a usucapião pleiteada por herdeiros sobre o
imóvel objeto de herança é imprescindível comprovar a posse exclusiva do imóvel, com
animus domini; o lapso temporal exigido pela legislação vigente e a função social ao
imóvel.
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RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR CRIMES PRATICADOS POR PRESOS
FORAGIDOS
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RESUMO: O presente trabalho trata sobre a Responsabilidade Objetiva do Estado no caso
de crimes praticados por presos foragidos. Tem como objetivo geral analisar se a
responsabilidade civil do Estado em ressarcir os danos decorrentes de delitos praticados
por foragidos do sistema prisional é objetiva ou subjetiva. E como objetivos específicos:
indicar o papel do Estado em relação a Segurança Pública; Apresentar as normas jurídicas
quanto a responsabilidade objetiva do Estado no caso de delitos cometidos por presos
foragidos. Através de uma pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, com revisão
bibliográfica e documental. Traz como principais resultados a caracterização por decisões
e jurisprudências quanto a responsabilidade do Estado em reparar os danos gerados com
nexo direto à fuga de presos, tratando-se, pois, de responsabilidade objetiva.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Sistema Prisional Brasileiro. Segurança
Pública
ABSTRACT: The present work deals with the Strict Responsibility of the State in the case
of crimes committed by fugitive prisoners. Its general objective is to analyze whether the
civil liability of the State to reimburse damages resulting from crimes committed by
fugitives from the prison system is objective or subjective. And as specific objectives:
indicate the role of the State in relation to Public Security; Present the legal norms
regarding the objective responsibility of the State in the case of crimes committed by
fugitive prisoners. Through a descriptive, qualitative research, with bibliographical and
documental review. Its main results are the characterization by decisions and jurisprudence
as to the responsibility of the State in repairing the damages generated with a direct link
to the escape of prisoners, dealing, therefore, with strict liability.
Keywords: State Civil Liability. Brazilian Prison System. Public security
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos fatores da criminalidade generalizada é a impunidade
associada a morosidade e fragilidade do sistema judiciário quanto à penalização de delitos,
de forma geral, além das possibilidades de abrandamento das penas após sua aplicação.
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Quando se fala de impunidade, relacionada a condutas delituosas ou criminosas no
Brasil, é possível atribuir diversos elementos a esta situação. Gomes (2001) faz referência a
impunidade criminal no Brasil, elencando uma série de fatores relacionados e, entre eles,
cita a falha na execução da pena seja por fuga do condenado ou ausência de
estabelecimento prisional.
Nesse sentido, dando enfoque ao cumprimento da pena de restrição de liberdade,
o Estado tem o dever de manter em cárcere os infratores da lei que apresentem perigo à
sociedade, com o objetivo de reformá-los socialmente, para que possam retornar ao
convívio social sem apresentar danos a esta, porém a fragilidade do sistema prisional
dificulta que todos os indivíduos cumpram as respectivas penas de forma integral.
E quando se trata de indivíduos que já passaram pelo sistema prisional e de alguma
forma conseguem evadir e excluir-se do cumprimento da pena, estes indivíduos
apresentam uma predisposição maior a criminalidade, uma vez que não podem mais
acessar à Sociedade de forma livre, ou ingressar no mercado de trabalho além de gozar de
seus direitos naturais de cidadão, e para sobreviver acabam mantendo-se as margens da
marginalização.
Com isso, na intenção de garantir o sucesso da sua fuga ou manter-se evadido do
sistema prisional, os infratores podem vir a cometer novos crimes, inclusive podendo gerar
danos a terceiros.
Uma vez que aqueles infratores que deveriam estar encarcerados encontram-se fora
dos estabelecimentos de detenção, a sociedade e os cidadãos estão expostos a um maior
potencial de violência, ocasionado pela ineficiência da segurança do sistema prisional que
configura omissão do Estado em manter aqueles indivíduos encarcerados.
Dessa forma, o presente artigo visa abordar a Responsabilidade Civil do Estado, em
especial, no caso de crimes cometidos por criminosos durante a fuga, delimitando-se a
temática no dever objetivo ou subjetivo na reparação do dano.
Assim, a justificativa pela abordagem do tema se dá pela necessidade de incentivar
o Estado a buscar alternativas que possam garantir a efetividade das políticas públicas de
Segurança Pública e a melhoria do funcionamento do sistema prisional. Assim, levanta-se
o seguinte questionamento: é possível atribuir ao Estado a responsabilidade por crimes
praticados por presos após a fuga?
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Para responder o problema acima, o objetivo geral do artigo é analisar se a
responsabilidade civil do Estado em ressarcir os danos decorrentes de delitos praticados
por foragidos do sistema prisional é objetiva ou subjetiva. Têm-se, ainda, como objetivos
específicos: indicar o papel do Estado em relação à Segurança Pública; Apresentar as
normas jurídicas quanto a responsabilidade objetiva do Estado no caso de delitos
cometidos por presos foragidos.
A metodologia adotada é a pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, por meio de
revisão bibliográfica doutrinárias, que trata de reunir as abordagens normativas e jurídicas
voltadas para o tema, bem como a discussão de casos concretos julgados, judicialmente,
que tratam de decisões relacionadas ao conteúdo da pesquisa. Os principais doutrinadores
responsáveis pelo embasamento deste estudo são: de doutrinadores como Maria Helena
Diniz (2012), Sergio Cavalieri Filho (2009), Flavio Tartuce (2015).
O desenvolvimento deste artigo traz a descrição dos conceitos e características da
Segurança Pública no Brasil e a atuação do Estado na garantida deste direito, além dos
aspectos da Responsabilidade civil e caracterização das situações onde há a obrigação de
reparação de danos causados a terceiros por presos foragidos do sistema prisional.
2 O PAPEL DO ESTADO NA SEGURANÇA PÚBLICA
A condição de Estado de Direito está ligada, diretamente à soberania do Estado e
seu poder de decisão na tomada de decisões, conforme as definições legais, embasadas
na Constituição Federal.
Para Marshall (1967), a constituição de cidadania e dos direitos do cidadão é vista
como resultado de uma luta histórica:
a) os direitos civis, compostos dos direitos necessários à liberdade
individual - liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento
e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito
à justiça; b) os direitos políticos, como o direito de participar no
exercício do poder político como membro de um organismo
investido de autoridade política ou como um leitor dos membros de
tal organismo; c) os direitos sociais, que se referem a tudo o que vai
desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança
ao direito de participar, por completo na herança social e levar a vida
de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na
sociedade
Os direitos de cidadania tem o papel, principalmente de impor ao Estado limitações
à sua autoridade soberana, já os direitos civis e sociais contemplam, respectivamente: os
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direitos contra o Estado e reivindicações de benefícios sociais garantidos pelo Estado
(HULLEN, 2018).
Quanto aos direitos sociais, constantes na Constituição Federal de 1988, Capítulo II,
artigos, define, de forma ampla, como direitos sociais “a educação, a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados”.
SEGURANÇA PÚBLICA
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De acordo com art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública, é um direito
fundamental e dever do Estado, responsabilidade de todos, que tem como objetivo a
manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (BRASIL,
1988).
Para cumprir seu dever, o Estado desenvolve Políticas Públicas de Segurança Pública,
que tem como objetivo estabelecer diretrizes e nortear a atuação dos órgãos responsáveis
por sua execução. Assim, é possível definir Políticas Públicas como: “O conjunto de decisões
e ações de um governo para solucionar problemas que em um dado momento os cidadãos
e o próprio governo de uma comunidade política consideram prioritários ou de interesse
público” (CALDAS, CRESTANA, 2005, p. 10).
Damázio (2010) faz referência ao dever do Estado em fortalecer a capacidade de
gerenciar a violência no âmbito das políticas públicas de segurança, definindo regras,
programas e ações que garantam sua atuação de forma preventiva e repressiva quanto a
criminalidade.
Na última década, a questão da segurança pública passou a ser
considerada problema fundamental e o principal desafio ao estado
de direito no Brasil. Os problemas relacionados com o aumento das
taxas de criminalidade, o insucesso na prevenção das instituições, o
aumento da sensação de insegurança, a violência policial, as
dificuldades relacionadas à reforma das instituições de administração
da justiça criminal, a superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas,
a morosidade judicial, entre outros, representam desafios para o
sucesso do processo de consolidação política da democracia no
Brasil (DAMÁZIO, 2010 p18).
Damázio (2010) menciona o aumento da criminalidade no Brasil, e a preocupação
da população civil em se proteger, uma vez que a atuação do Estado não tem sido
suficiente no que diz respeito à Segurança Pública.
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Considerando que o Estado tem o dever de garantir a Segurança Pública, a má
qualidade na prestação deste serviço ou sua ineficiência, associado a diversos outros
fatores, tem grandes chances de aumentar os índices de violência e criminalidade, o que
conseqüentemente, acarreta em danos a terceiros
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A responsabilidade civil trata da a obrigação de reparar os danos lesivos a terceiros
pelo agente causador do dano. E tratando-se da responsabilidade Civil do Estado, que,
historicamente, passou por um longo processo de evolução, que perpassa por teorias
distintas.
Classificada em duas formas, conforme o tipo de relação entre a vítima do dano e o
estado, podendo ser: Contratual – quando existe vínculo contratual com terceiro, através
dos termos legais, exemplo, serviços contratados à luz da lei 8.666/93 (institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública); ou Extracontratual – quando não há
vínculo contratual, mas ocorre o dano a terceiro oriundo da ação da Administração Pública.
O objetivo de responsabilizar o Estado por danos causados a terceiros, tem
embasamento na configuração de maior Poder por parte do estado, diante de terceiros.
Apesar de já ser registrado desde 1988, na Constituição Federal, foi no Código Civil
de 2002, que a temática obteve maior visibilidade e atenção jurídica:
CF Artigo 37 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (BRASIL,
1988).
Código Civil Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno
são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo
contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou
dolo (BRASIL, 1916).
Para Mello (2010), a Responsabilidade do Estado está fundamentada na partilha do
ônus resultante de atos ou efeitos lesivos, para que alguns não sejam penalizados
assumindo prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no
interesse de todos.
Maria Helena Diniz (2012, p. 37) define a responsabilidade civil como “a aplicação
de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros
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em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de
coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples imposição legal”.
Atualmente, o ordenamento jurídico que vigora reconhece duas espécies de
Responsabilidade Civil para o Estado: a Objetiva e a Subjetiva. A primeira independe de
culpa do Estado, fazendo intermédio apenas com o nexo causal, já a segunda, é
determinada pela culpa ou dolo do agente (PANCOTTI, 2010).
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A responsabilidade civil objetiva é aquela que prescinde da culpa. A
teoria do risco é o fundamento dessa espécie de responsabilidade,
sendo resumida por ele nas seguintes palavras: Todo prejuízo deve
ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou
independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema
na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo de
valor sobre a culpa. A responsabilidade civil objetiva tem como
requisitos a conduta, o dano e o nexo causal. (CAVALIERI FILHO, 2008,
p. 137).
Denomina-se responsabilidade civil subjetiva aquela causada por
conduta culposa lato sensu, que envolve a culpa stricto sensu e o
dolo. A culpa stricto sensu caracteriza-se quando o agente causador
do dano praticar o ato com negligência ou imprudência. Já o dolo é
à vontade conscientemente dirigida à produção do resultado ilícito
(CAVALIERI FILHO, 2008, p. 137).
Associada à Responsabilidade Objetiva ou direta está a teoria do risco
administrativo, que adota como requisitos: a conduta, o dano e o nexo causal,
simultaneamente. Há uma presunção de culpa da administração. Esta teoria admite ainda
hipóteses de exclusão da responsabilidade, sendo elas: Caso fortuito ou força maior, culpa
exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro (DAMÁZIO, 2010).
Quanto a responsabilidade subjetiva ou indireta, adota-se a teoria do órgão, onde
a atuação do agente é imputada ao órgão que ele representa, ou seja, caso o agente
público cause danos a terceiros, estará fazendo-o em nome do Estado (DAMÁZIO, 2010).
A omissão do Estado também pode configurar Responsabilidade Civil, uma vez que
este tem o papel dever de ser o garantidor dos direitos de terceiros, quando deixa exercer
seu papel e isso gera danos a terceiros.
A responsabilidade por omissão do Estado existe, mas deve ser
levada em consideração outra Teoria. Quando o ato que determinou
a responsabilização for uma ação do Estado, é usado a Teoria do risco
375

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

administrativo (teoria objetiva), por outro lado, no caso de omissão
do Estado, a teoria utilizada é a da culpa administrativa, ou seja, a
teoria subjetiva. Por isso, neste caso é necessário que o lesado
comprove que deixou de agir quando deveria agir. Portanto, para a
responsabilização derivar de uma omissão, o Estado deve ter
obrigação de agir e se omitiu (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 137).
Uma vez que o Estado não consegue desempenhar o seu papel quanto à Segurança
Pública, ou não o faz de forma eficaz, a sociedade fica vulnerável à criminalidade e violência
instalada na sociedade.
5

TEORIAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

a) Teoria da irresponsabilidade
Di Pietro (2009), menciona a teoria pautada nos Estados Absolutistas, onde há uma
predominância da Soberania do Estado que detém autoridade inquestionável, através da
figura do Rei. Logo, não há responsabilização do Estado por possíveis danos causados a
particulares.
b) Teoria da Culpa – Responsabilidade Subjetiva
Prevista no artigo 159 do Código Civil de 1916, estabelecia como critério para a
configuração da obrigação de indenizar a constatação dos elementos: ação ou omissão;
culpa ou dolo; nexo causal e dano (BRASIL, 1916).
c) Teoria do risco – Responsabilidade Objetiva
O novo Código Civil, em seu artigo 927, recepciona a Responsabilidade Civil
embasada na reparação do dano independentemente da causa, e subdivide a teoria em:
➢ Teoria do risco Integral
Conforme a doutrina de Meirelles (2009, p. 586)
Teoria do risco integral é a modalidade extremada da doutrina do
risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso
e à iniquidade social. Para essa fórmula radical, a Administração
ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por
terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima
(MEIRELLES, 1999, p. 586).
O Código Civil, em seu artigo 246, também faz referência ao risco integral, ao tratar
de danos de coisa incerta.
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O STJ, atribui a teoria do risco integral quando trata-se de dano ambiental, onde
evidenciando-se o nexo, não cabe excludentes de responsabilidade (STJ, 2011).
➢ Teoria do Risco administrativo
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Esta teoria, defendida pela autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, indica que para
caracterizar a Responsabilidade do Estado, conforme o artigo 37 da Constituição Federal,
são necessários os seguintes elementos:
1. Que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito
privado prestadora de serviços públicos; (...)
2. Que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as
entidades da administração indireta que executem atividade
econômica de natureza privada; (...)
3. Que haja um dano causado a terceiro em decorrência da prestação
se serviço público; (...)
4. Que o dano causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o
que abrange todas as categorias, de agentes políticos,
administrativos ou particulares em colaboração com a Administração,
sem interessar o título sob o qual prestam o serviço;
5. Que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; ”Di Pietro
(2009, p. 624)
6

SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL E A FUGA DE PRESOS

O Sistema Prisional, administrado pelo Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN) é caracterizado pelo conjunto de estabelecimentos destinados a aplicação de
penalidade de restrição de liberdade de regime aberto, fechado e semiaberto, incluindo os
estabelecimentos penais em que o recluso ainda não foi condenado, sendo estas unidades
chamadas de estabelecimento penal (DAMÁZIO, 2010).
Wacquant (2001) classifica o Sistema prisional como parte de um conjunto de
mecanismos de controle social para transgressores da lei.
Um dos mecanismos do Estado de garantir a ordem pública é retirando de
circulação indivíduos que apresentam algum perigo a sociedade, aplicando a eles pena de
restrição de liberdade temporária.
A privação da liberdade é uma forma de pena adotada pelo Código
Penal que consiste na constrição do direito de ir e vir, recolhendo o
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condenado em estabelecimento prisional com a finalidade de,
futuramente, reinseri-lo na sociedade, bem como prevenir a
reincidência (BRASIL, 2021).
O sistema prisional brasileiro não tem conseguido oferecer aos
condenados os meios indispensáveis à reintegração social. Dentro do
sistema carcerário, o que se encontra é um ambiente de degradação,
marcado pela superlotação, pela ociosidade e pela violência. Esse
ambiente estigmatiza o egresso, abala sua integridade física, psíquica
e moral, dificultando sua reconstrução (Diniz, 2005, apud CRUCES,
2010)
De modo geral, o sistema prisional brasileiro dispõe de condições de
encarceramento extremamente precárias, principalmente pela superlotação dos
estabelecimentos prisionais e violência entre detentos.
Para Vedovello (2008, p. 05), o círculo de institucionalização se mantém:
Enquanto as prisões e instituições para jovens infratores continuarem
a se expandir e o Estado continuar com a política de encarceramento
em massa, com tratamento repressor aos pobres, tratando-os como
quase inumanos, o círculo não só de institucionalização se manterá,
mas o de violência também, atingindo toda a sociedade.
Assim, é possível demonstrar que as prisões brasileiras não cumprem o papel de
recuperação ou ressocialização do preso, pelo contrário, torna-o mais propenso a conduta
criminosa e desenvolvimento de valores nocivos à sociedade.
Ao dever do Estado de zelar pela integridade física do recluso
corresponde também, o dever de fiscalizar e preservar sua
segregação carcerária, podendo resultar que, da falha administrativa
na execução desse serviço, os presidiários fugitivos ou com saídas
temporárias autorizadas venham a cometer crimes contra terceiros
(2007, p. 426).
A falha no funcionamento do sistema carcerário, que permite que o aprisionado
conviva em condições precárias, acarreta o grande aumento de rebeliões e de fugas das
unidades prisionais. E, como vimos, a precariedade não isenta o Estado da
responsabilização pelas lesões sofridas por presos sob sua custódia, respondendo,
inclusive, objetivamente (ÁVILA et al., 2016, p. 1).
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Por essa razão, o estudo da responsabilização do Estado por crimes cometidos por
presos foragidos parece-nos relevante, ainda mais pela grande diversidade de
entendimentos nos tribunais brasileiros.
Dessa forma, Almuina (2005, p. 17) explica que:
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Se o fim da prisão é a ressocialização do preso, se a experiência é que
possibilita a modificação e o desenvolvimento dos valores, seria de
se esperar que as prisões fossem ambientes que proporcionassem ao
condenado uma gama de experiências educativas que lhe
permitissem desenvolver valores benéficos à sociedade.
Nesse sentido Ferreira (2018) relata que a marginalização do indivíduo que já está
encarcerado, o induz a aproveitar ou criar oportunidades que facilitem a fuga do
estabelecimento. Assim, para garantir o sucesso da fuga, geralmente o indivíduo acaba por
realizar novas práticas delituosas causando danos a terceiros ou vitimando outras pessoas
com violência, na tentativa de não ser resgatado e retornar ao estabelecimento prisional.
E uma vez tendo êxito na fuga, o indivíduo que não mais pode retornar a sociedade,
mantém-se no mundo do crime levando insegurança à população.
7

OMISSÃO DO ESTADO

A omissão do Estado, caracteriza-se quando este deixa de oferecer o Serviço Público
ou o oferece de maneira ineficaz, e consequentemente terceiros são prejudicados ou
sofrem danos pela falta do serviço, em especial tratando-se da Segurança Pública, a
consequência é refletida nos casos de violência e criminalidade e seus impactos na
sociedade.
Assim, à luz nas normas jurídicas, abordadas na Constituição Federal de 1988 e no
Código Civil Brasileiro, registra-se a importância da atuação do Estado na defesa e proteção
do cidadão, e sua responsabilização quanto à temática:
A inércia do Estado, quando tem a obrigação de agir, pode gerar
grandes prejuízos para os particulares, como a não prestação de
atividades essenciais para a concretização dos direitos fundamentais,
a exemplo de moradia, saúde, educação etc. Em tais casos é evidente
o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano
experimentado, mesmo não tendo concorrido ativamente para tal,
pois, se o Estado agisse de forma contrária, efetivando os direitos
fundamentais, os resultados danosos não ocorreriam (ASSIS; SILVA;
MUNIZ, 2017 p7).
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Ou seja, a omissão do Estado em exercer o seu dever pode acarretar o
comprometimento ou dano de outros direitos fundamentais dos cidadãos.
No que diz respeito à falta de serviço, Mello alerta sobre a presunção de culpa que
deve ter Poder Público, pois, sem ela, “o administrado ficaria em posição extremamente
frágil ou até mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de
demonstrar que o serviço não se desempenhou como deveria”. Assim, o Estado só poderia
isentar-se da responsabilidade se comprovasse a não ocorrência da negligência, da
imprudência ou da imperícia (2010, p. 1017).
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de
garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia
para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de
agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada
de não se evitar o dano. [...] Em contrapartida, a omissão genérica
tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma
atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal
de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de
fiscalização) por sua omissão concorre para o resultado, caso em que
deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva.
(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 268).
Como destaca Cavalieri Filho, o Poder Público só poderá ser responsabilizado se a
sua omissão genérica concorreu de maneira decisiva para o episódio, “[...] deixando de
realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe
seriam possíveis”, por exemplo. Isso porque, “[...] o grau de previsibilidade do Estado (limite
da culpa) é muito maior que o do particular, pois ele tem (ou deve ter) a estrutura
necessária para prevenir e reprimir o ilícito” (2012, p. 286).
O Código Civil (1916), em seu artigo 188, aborda as causas excludentes da ilicitude,
que incidirá sempre na ocorrência de ato comissivo ou omissivo se der por estado de
necessidade, legítima defesa ou exercício regular de um direito, eximindo assim a
Responsabilidade do Estado em reparar o dano.
I. – Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade
civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa
de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência,
não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.
II. – A falta do serviço – fauteduservice dos franceses – não dispensa
o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre
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a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a
terceiro. (Recurso Extraordinário 369820/RS)
8

DELITOS COMETIDOS POR FORAGIDOS
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Um dos primeiros registros referentes ao enquadramento da responsabilidade civil
do Estado por omissão no sistema da responsabilidade objetiva, através do julgamento do
RE 130764-1/PR, relatado pelo Min. Moreira Alves no ano de 1992, teve como resultado
do julgamento a improcedência do pedido de indenização. O STF entendeu que em caso
de dano decorrente de assalto por quadrilha de que fazia parte preso foragido vários meses
antes, o Estado não deveria ser responsabilizado. Pois, devido ao grande lapso de tempo
(2 meses) entre a fuga dos indivíduos e a prática da ação criminosa, afastou-se o nexo
causal da ocorrência.
Maria Helena Diniz (2012, p. 129) afirma:
O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo causal”, de
modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou
como sua consequência previsível. Tal nexo representa, portanto,
uma relação necessária entre o evento danoso e a ação que o
produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa.
Já no recurso RE 608880 / MT, solicitando indenização sob alegação de danos
morais e materiais – latrocínio – responsabilidade objetiva do estado – morte perpetrada
por preso sob sua custódia – ausência de vigilância, que teve como decisão:
Nos termos do artigo 37 §6º da Constituição Federal, não se
caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos
decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema
prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o
momento da fuga e a conduta praticada.” (RE 608880 / MT) (Brasília,
2001).
Considerando o Supremo Tribunal Federal (STF), que as ocorrências registradas
durante a fuga de presos, onde nesses casos, a legislação é clara quando sinaliza a
Responsabilidade Civil do Estado diante do nexo causal entre o momento da fuga e o
delito.
Porém, tendo sido Interposto na Apelação nº 24267/2009 proposta perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, referente ao RE 608880 / MT. O Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso, consignou ser o Estado responsável pela morte
decorrente do crime de latrocínio praticado por detento que descumpriu o regime
semiaberto.
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Segundo Cretella Júnior, “a omissão configura a culpa in omittendo e a culpa in
vigilando. São casos de ‘inércia’, casos de ‘não atos’. Se cruza os braços ou se não vigia,
quando deveria agir, o agente público omite-se [...]” (MARQUES 1966 apud GONÇALVES,
2017, p. 168).
Entendeu o Tribunal, que era dever da administração pública indenizar a família da
vítima por danos materiais e morais. Alegou que a omissão na vigilância configura a
responsabilidade subjetiva do Estado, devendo a Administração Pública exercer a vigilância
de preso sob sua custódia. No presente caso, o Tribunal entendeu ainda que a
Administração foi negligente quanto ao emprego de medidas de segurança carcerária.
Ao fazer um comparativo entre os casos concretos citados, RE 130764-1/PR e RE
608880 / MT, onde o primeiro, foi após aproximadamente dois meses posterior a evasão
dos indivíduos, houve a formação de quadrilha para a prática delituosa, não tendo o Estado
nenhuma gerência pela formação ou não da quadrilha, com indivíduos diversos. Já no
segundo caso, a prática delituosa ocorreu durante o cumprimento do regime semiaberto,
onde é dever do Estado, monitorar o indivíduo para garantir o cumprimento do regime a
qual foi condenado.
Assim, no primeiro caso, é configurada a responsabilidade objetiva, porém afastado
o nexo causal. Já no segundo caso, configura-se a responsabilidade subjetiva por omissão
de vigilância, mantendo o nexo causal entre a omissão e a ocorrência.
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das temáticas apresentadas é possível verificar que, apesar de a Segurança
Pública ser um dever do Estado e a sua omissão na prestação do serviço, bem como a sua
ineficácia, podem ensejar o dever de reparar danos à terceiros, quando tratando-se de
danos gerados durante a fuga de presos.
Porém, o sistema prisional brasileiro não tem apresentado as condições adequadas
para cumprir seu papel, e devido a essa fragilidade são frequentes os registros de efetivo
funcionamento do crime organizado de dentro dos estabelecimentos de detenção e
principalmente de fuga dos presos.
Há uma predisposição de entendimento no sentido de que aos danos decorrentes
de omissões estatais, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, não havendo necessidade
de comprovação de culpa ou dolo, mas sim do nexo direto com a ação ou omissão do
Estado, seja de forma direta ou indireta através de seus agentes.
Atendendo ao questionamento levantado no início do estudo: é possível atribuir ao
Estado a responsabilidade por crimes praticados por presos após a fuga? Sim, é possível,
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considerando o Dever Legal do Estado de garantir a Segurança Pública, sendo uma das
ações, a de manter encarcerado os indivíduos que após julgados e condenados devam
cumprir pena por práticas criminosas e que apresentem risco à sociedade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Diante do exposto, é possível observar a necessidade de ampliar os conceitos
referente ao nexo causal dos delitos cometidos por presos foragidos do sistema prisional,
pois, mesmo após passado tempos após a evasão do sistema prisional, é possível que estes
indivíduos, podem cometer novos delitos.
O nexo causal aceito atualmente em nosso ordenamento jurídico está vinculado
apenas ao momento da fuga. Porém, enquanto o indivíduo não cumprir o total da sua pena
a qual foi condenado, este ainda é considerado como “foragido”, logo é pertinente
considerar o período em que este deveria estar encarcerado como parte do nexo causal.
Esta é também uma forma de induzir o Estado a ter maior eficiência em seu sistema
carcerário e de segurança pública.
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo apresentar o Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação com foco no diferencial de alíquota e com a finalidade
de mostrar e analisar com a pesquisa de campo a visão dos escritórios de contabilidade e
o conhecimento dos seus clientes a respeito do tema. O diferencial de alíquota é
obrigatório a todos os contribuintes que comprarem ou venderem para outros estados em
que a alíquota interna seja superior a alíquota interestadual, tornando-se um tema muito
importante para empresários e contadores.
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METODOLOGIA 4.1 RESULTADO DA PESQUISA 5 CONCLUSÃO 6 REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS.
INTRODUÇÃO
O ICMS é a sigla que se refere ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação, sua
incidência é sobre a movimentação de mercadorias em geral. Conforme o Art. 155, II, da
CF/88:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) II operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior.
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O imposto que vai ser apresentado no trabalho é o diferencial de alíquota, sendo
um assunto de grande importância para todas as empresas que possivelmente comprarão
ou venderão mercadorias e produtos de outros estados. Conforme a Emenda
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Constitucional n°87/2015:
Art. 155 - VII - nas operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto,
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e
caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado
destinatário e a alíquota interestadual.
Os contribuintes que irão realizar as operações de compras ou vendas em outro
estado, precisam conhecer as alíquotas internas e as alíquotas interestaduais para entender
qual a vantagem ou desvantagem dessa operação.
Dessa forma, o objetivo do trabalho é compreender o diferencial de alíquota,
entender como é feito a apuração, o recolhimento do imposto e analisar a visão dos
escritórios de contabilidade sobre o conhecimento dos clientes a respeito do assunto.
1 OBJETIVO GERAL
O trabalho tem como objetivo verificar e analisar a visão dos escritórios de
contabilidade de Fernandópolis e o conhecimento dos seus clientes a respeito do
diferencial de alíquotas do ICMS.
O tema do trabalho é de extrema importância para as empresas contribuintes do
ICMS, uma vez que, com a obrigatoriedade do recolhimento do difal, a empresa será
obrigada a entregar algumas declarações para a receita federal, além do próprio
pagamento do imposto.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Demonstrar como são feitos os cálculos e as arrecadações do Diferencial de
Alíquota, além de apresentar as alíquotas dos estados para proporcionar um conhecimento
para as empresas.
2 ICMS
Segundo o órgão da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo, o ICMS é o
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
O ICMS é um imposto estadual que é essencial para a receita dos estados e
municípios, pois através do valor arrecado por ele, são realizados investimentos em áreas
como segurança, saúde e educação. De acordo com a Secretaria da Fazenda e
Planejamento de São Paulo do total arrecado, 75% é destinado ao estado e 25% é
repassado aos municípios.
Possuindo como legislação a Lei 6.374/89 que apresenta todas as informações
sobre o imposto, como: incidência, benefícios fiscais, isenções, obrigações, cálculo do
imposto, base de cálculo, alíquota, lançamentos, entre outros assuntos.
2.1 INCIDÊNCIA
O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias em geral, além de serviços de
transportes interestaduais e intermunicipais, e nos serviços de comunicação.
Se tratando da circulação de mercadorias, não basta ser a mera movimentação
física da mercadoria, mas também a movimentação jurídica, ou seja, a mudança de titular
do produto. Além disso, para a incidência de imposto, é necessário que o produto possua
destinação comercial, portanto, deve possuir intenção de lucro para a sua tributação,
entretanto, no caso de mercadorias vindas do exterior, o ICMS é cobrado, independente
da finalidade da mercadoria.
No caso de serviços de transportes, a incidência ocorrerá quando o transporte for
intermunicipal (entre municípios do mesmo estado), e interestadual (entre estados
diferentes), descartando o transporte dentro do município. O mesmo caso serve para
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transportes iniciados no exterior e encerrados em território nacional. Na competência desta
incidência, o ente competente para a cobrança do ICMS é o mesmo que iniciou a viagem.
Além destes fatos, ele deve ser necessariamente fruto de atividade onerosa, ou seja, a
prestação gratuita não pode gerar tributação.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Quando se fala em serviços de comunicações, segundo o portal Estado de Minas
– Direito e Justiça (22/02/2017):
“Os serviços de comunicação prestados, ainda que a prestação se
inicie no exterior, estão na área de incidência do ICMS. Entretanto,
cabe ressaltar que a mera comunicação não basta para a tributação.
Deve haver onerosidade por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a
ampliação de comunicação de qualquer natureza. Além disso, o
serviço deve ser prestado a terceiros. ”.
2.2 ALÍQUOTA
Com base no Direito Tributário, a alíquota é um percentual ou um valor fixo que
será aplicado para determinar o valor de um tributo, sendo que o valor da alíquota sempre
será determinado em lei. O ICMS é um tributo que possui diversas alíquotas que são
definidas pelos estados.
Tabela 1 – Alíquotas interestaduais

Fonte: EDEN S. R. JUNQUEIRA
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As alíquotas que estão destacadas em azul se tratam da alíquota interna geral do
estado, podendo variar de acordo com o produto ou serviço. As outras alíquotas são as
interestaduais. Além disso a alíquota de ICMS interestadual para produtos importados é
de 4% para todos os estados.
O estado de São Paulo, possui as seguintes alíquotas: 7% para itens básicos, como
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arroz e feijão; 18% para a maioria dos produtos; e 25% para produtos supérfluos, como
cigarros, cosméticos e perfumes.
2.3 CÁLCULO DO IMPOSTO
O cálculo do ICMS deve ser feito de acordo com a alíquota do produto em
determinado estado.
No estado de São Paulo o cálculo do imposto deve ser de acordo com a Lei
6.374/89 na seção II, subseção I à subseção V.
Supondo que uma empresa compre um determinado produto no valor de
R$3.000,00 e que a sua alíquota seja 18%, o cálculo será feito da seguinte forma:
R$3.000,00 x 18% = R$540,00.
Portanto o valor do ICMS do produto será de R$540,00.
2.4 ISENÇÕES
A isenção do ICMS é uma forma de conceder a determinados produtos,
mercadorias ou serviços tributados pelo imposto, a não obrigatoriedade do recolhimento
do imposto, afim de reduzir os custos do produto e com isso diminuir o preço para o
consumidor.
No estado de São Paulo ficam isentas do imposto as operações e as prestações
indicadas no anexo I, artigo 1° ao 173° do decreto 45.490/00 RICMS/SP.
2.5 GIA
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A Guia de Informação e Apuração do ICMS é uma obrigação acessória estadual no
qual a empresa deve declarar o resumo das suas informações econômico-fiscais, de acordo
com o seu regime de apuração do imposto. Os processos referentes a esta declaração
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estão no Anexo IV da Portaria CAT 92/98.
3 DIFAL
Conforme o Portal Tributário, todos os contribuintes do ICMS são obrigados a
recolher o ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna (praticada no Estado
destinatário) e a alíquota interestadual. Somente existirá diferencial de alíquotas a ser
recolhido caso o percentual da alíquota interna ser superior ao da alíquota interestadual.
Possui como legislação a emenda constitucional n°87, de 16 de abril de 2015, que
trata a cobrança do ICMS sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços
ao consumidor final, sendo contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado.
Como mostra o art. 1° inciso VII, do § 2° do art. 155 da CF:
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em
outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado
de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual.
Diferencial de alíquota é uma maneira de deixar a arrecadação de ICMS mais justa
entre os estados, quando a venda for a não contribuintes a obrigação de recolhimento é
do vendedor, já quando haver transações entre contribuintes, a responsabilidade do
recolhimento passará para a empresa que está comprando o produto ou serviço no estado
de destino.
3.1 DeSTDA
É uma obrigação acessória das empresas do Simples Nacional quando são
obrigadas pelo recolhimento do ICMS. São informados sobre a substituição tributária,
antecipação e o diferencial de alíquotas. No estado de São Paulo, essa declaração é
regulada pela Portaria CAT 23/2016.
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A entrega é realizada por estabelecimento ou pela matriz que realizar operações:
sujeita à ST tendo o declarante como o sujeito passivo da obrigação tributária de ICMS;
devido por antecipação em entrada interestadual com encerramento da tributação; devido
por antecipação em entrada interestadual sem o encerramento da tributação; diferença de
alíquotas na condição de adquirente de bem para ativo ou material de uso e consumo.
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O arquivo digital da DeSTDA deve ser enviado até o dia 28 do mês subsequente
ao encerramento do período de apuração.
3.2 CÁLCULO DO DIFERENCIAL
Para calcular o valor do diferencial de alíquotas é necessário verificar a alíquota
interestadual do estado de origem e a alíquota interna do estado de destino do produto.
Considerando que uma empresa de São Paulo cuja a alíquota interna é de 18%
compre um produto no valor de R$3.000,00 de uma empresa de Minas Gerais cuja a
alíquota interestadual é de 12%, o diferencial será calculado da seguinte forma:
ICMS Minas Gerais = R$3.000,00 x 12% = R$360,00
ICMS São Paulo = R$3.000,00 x 18% = R$540,00
Diferencial = R$540,00 – R$360,00 = R$180,00
O valor a ser recolhido para o estado de São Paulo deverá ser de R$180,00.
Conforme art.99 da Emenda Constitucional n°87/2015:
Art.99 - Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no
caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de
destino, na seguinte proporção:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino
e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;
II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de
destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;
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III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de
destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de
destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de
destino.
3.3 RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL
O recolhimento é de responsabilidade do vendedor quando a venda for para não
contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Já nas transações
entre contribuintes, o DIFAL é responsabilidade do adquirente do produto ou serviço, ou
seja, do estado de destino. Conforme a Emenda Constitucional n°87/2015:
Art. 155 - VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual
de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do
imposto.
Pode ser praticada a cobrança da DIFAL por duas formas: Recolhimento antecipado
para cada NF-e por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)
ou documento semelhante antes do despacho do produto; ou fazendo uma inscrição
estadual na região como substituto tributário.
O vencimento para o recolhimento da guia será o último dia útil do segundo mês
subsequente ao fato gerador.
4 METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica é feita em todo o trabalho científico, com o propósito de
coligir as ideias e bases que servirão de foco para a elaboração da indagação sugerida a
partir do tema proposto. Segundo a Universidade Estadual de Goiás:
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“A Pesquisa Bibliográfica compreende o levantamento de toda a
bibliografia já publicada em forma de livros, periódicos (revistas),
teses, anais de congressos, indexados em bases de dados em formato
on-line ou CD-ROM. Sua finalidade é proporcionar ao aluno ou ao
pesquisador o acesso à literatura produzida sobre determinado
assunto, servindo de apoio para o desenvolvimento de trabalhos
científicos e análise das pesquisas”.
O trabalho será elaborado pelo método de pesquisa de campo, que é uma das
etapas da metodologia científica de pesquisa que coincide à estudo, recolhimento, exame
e compreensão de circunstâncias e situações que ocorrem dentro de seus nichos, contexto
e meios de vivência. Segundo Gonsalves (2001, p. 67):
“A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador
precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre ou ocorreu e reunir um
conjunto de informações a serem documentadas [...]”
A pesquisa será realizada com membros de funções fiscais de escritórios contábeis
da cidade de Fernandópolis. Por meio de pesquisa quanti-qualitativa elaborada em
questões objetivas e detalhadas, o objetivo a se cumprir é de obter dados construtivos
para a sequência da investigação.
4.1 RESULTADO DA PESQUISA
Com a finalidade de levantar o conhecimento das empresas, levando com base a
concepção dos escritórios de contabilidade, foi realizado uma pesquisa com profissionais
da área fiscal dos escritórios de Fernandópolis.
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Sexo

42,90%

M
F

57,10%

Trabalha a quanto tempo na área fiscal ?

23,80%
Menos de 1 ano

47,60%

2 a 5 anos
mais de 5 anos

28,60%

Conclui-se que a maioria dos entrevistados tem uma experiência moderadamente
longa na área fiscal, o que permite aumentar a legitimidade dos resultados das pesquisas.
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Você orienta seus clientes a respeito do
difal?
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14,30%
Sim
Não

85,70%

Neste gráfico, há a conclusão que a grande maioria orienta os clientes a respeito
do DIFAL, mas é importante atentar-se ao resultado dos que não orientam, isso mostra
que existem profissionais contábeis ainda hoje que não falam sobre o DIFAL aos clientes,
seja por achar que não haja necessidade ou por outros motivos.

Em relação à compra fora do estado,
houveram vantagens para seus clientes ?

38,10%
61,90%

Sim
Não
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Observando este gráfico, nota-se que a maioria acredita que não há vantagens nas
compras fora do estado, porém, novamente é importante atentar-se a contrapartida, que
ainda sim houve um resultado significativo, para estes, há vantagens em comprar fora do
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estado.

Seus clientes concordam com os valores
pagos do difal ?

4,80%
23,80%

Sim

28,60%

Não
A maioria
Poucos

42,80%

Referente aos valores pagos da DIFAL, quase metade dos entrevistados
informaram que a maioria de seus clientes concordam com os valores, mas em
contrapartida, a outra metade disse que não ou poucos concordam, isso mostra a
divergência de opiniões grande na pesquisa, baseado neste gráfico e nos anteriores.
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Seus clientes têm ciência de quanto pagam
de diferencial ?

14,30%

47,60%
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Sim
Não
A maioria

28,60%

Poucos

9,50%

O Resultado desta pergunta é claro, mas ainda é importante atentar-se a
quantidade das respostas antônimas, mostra que ainda existem empreendedores que não
tem ciência sobre o que é pago de diferencial.

Na sua opinião, o diferencial de alíquota é
benéfico para as empresas ?

23,80%
Sim
Não

76,20%
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Este resultado pode impressionar alguns leitores, mas segundo 76,20% dos
entrevistados concordam que o DIFAL é benéfico para as empresas.
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Seus clientes sabem como são feitos os
cálculos do difal ?

0,00%
33,30%

28,60%

Sim
Não
A maioria
Poucos

38,10%

Este gráfico traz a conclusão de que em grande parte dos clientes de profissionais
contábeis não sabem como são feitos os cálculos do DIFAL, sendo que apenas 38,10% dos
entrevistados responderam que apenas a maioria de seus clientes sabem.
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Seus clientes procuram meios para evitar o
recolhimento do difal ?
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9,50%
Sim
Não

90,50%

Um resultado um tanto quanto esperado, porém, ainda sim com uma contrapartida
significativa, este gráfico nos mostra a realidade dos empreendedores no brasil, que
normalmente procuram meios de evitar o pagamento de tributos.

Quanto as alíquotas de cada estado, você
acredita que existe um diferença muito
grande entre elas ?

23,80%
Sim
Não

76,20%
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Um resultado previsível, a análise dos profissionais da área de contabilidade fiscal
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concluiu que há uma diferença significativa entre as alíquotas de cada estado.

Você acredita que os estados orientam e
transmitem o suficiente sobre o
recolhimento do difal para as empresas ?

9,50%
Sim
Não

90,50%

Mais uma vez, um resultado que se esperava, a grande maioria concordou que os
estados não transmitam e orientam o suficiente sobre o recolhimento do DIFAL para as
empresas, conclui-se baseado nisso que apesar de ser uma tributação paga ao estado, não
há o interesse de que os empreendedores saibam facilmente sobre o mesmo.
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Na sua opinião, os estados deveriam
facilitar a forma de cálculo e recolhimento
do difal ?
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4,80%
Sim
Não

95,20%

Este foi o resultado mais expressivo, quase que unanimidade na ideia de que os
estados deveriam facilitar os meios de cálculo para recolhimento da DIFAL.
5 CONCLUSÃO
O trabalho realizado teve como principal objetivo analisar e levantar o
conhecimento das empresas sobre o diferencial de alíquota com base na visão que
os escritórios têm sobre seus clientes, além de apresentar as alíquotas de cada
estado. Utilizando como método de avaliação as opiniões de profissionais da área
fiscal de escritórios de contabilidade, além de pesquisas científicas realizadas em
sites especializados no assunto e sites dos governos estaduais e federal.
Baseado nisso, observou-se na realização da pesquisa que ainda existe
muita confusão quando se trata do diferencial de alíquota do ICMS, muita decisão
inconclusiva e muita incerteza quanto às vantagens e desvantagens das compras
interestaduais.
Utilizando como parâmetro a pesquisa realizada nos escritórios de
contabilidade de Fernandópolis nota-se que há pouca informação fornecida pelo
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governo dos Estados, a pouca orientação, a falta de interesse em informar
corretamente os contribuintes além da falta de facilitação dos cálculos.
A pesquisa demonstrou a situação das empresas perante as tributações,
mostrando que existem dúvidas sobre o imposto, podendo ser visto como problema
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no entendimento das empresas ou do serviço do estado que dá margem para
abertura das dúvidas.
Com isso, é possível concluir que para colaborar com os contribuintes, os
governos estaduais poderiam disponibilizar formas de capacitação para o
recolhimento correto dos tributos, como por exemplo: treinamentos online,
cartilhas, programas automatizados, entre outros. Isto possibilitaria um maior
conhecimento dos empresários podendo fortalecer sua cooperação com os
contadores, elaborando um planejamento tributário para aumentar seus lucros.
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RESUMO: Em uma decisão, o Tribunal de Primeira Instância da cidade de Curitiba
estabeleceu a guarda conjunta do animal da família após a cessação da coabitação não
conjugal e a consequente discordância das partes sobre o tema. O Tribunal indicou as
regras de conduta para a custódia e manutenção do animal de estimação. A decisão do
Tribunal baseia-se na aplicação análoga das regras sobre a guarda de crianças e a avaliação
do interesse material, espiritual e afetivo do animal de companhia. Assim este artigo tem
como objetivo geral analisar a posse de animais de estimação quando na extinção da união
estável. Como objetivos específicos, avaliar os requisitos legais da partilha de bens na
dissolução da união estável; verificar a previsão do ordenamento jurídico brasileiro sobre
a questão dos animais; e, explicar como a decisão do juiz pode ser justificada. Para atender
aos objetivos foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos que tratam
do tema do direito das coisas e qual igual ao Tribunal de Curitiba, observar a decisão
análoga das regras sobre a guarda de crianças e a avaliação do interesse material, espiritual
e afetivo do animal de companhia. Assim o artigo destaca a notável tentativa do Tribunal
de ultrapassar o conceito tradicional de animais de estimação concebidos como gado e, a
partir desta decisão, indicar quais as perspectivas que a lei pode seguir a este respeito, mas
garantindo que animais não são pessoas.
Palavras-chave: Coabitação Não Conjugal; Desacordo; Custódia do Animal de Estimação;
Crianças.
ABSTRACT: In a decision, the Court of First Instance of the city of Curitiba established joint
custody of the family animal after the cessation of non-marital cohabitation and the
consequent disagreement of the parties on the matter. The Court indicated the rules of
conduct for the custody and maintenance of the pet. The Court's decision is based on the
analogous application of the rules on the custody of children and the assessment of the
material, spiritual and affective interest of the companion animal. Thus, this article aims to
analyze the ownership of pets when the stable union is extinguished. As specific objectives,
assess the legal requirements for sharing assets in the dissolution of the common-law
marriage; verify the forecast of the Brazilian legal system on the issue of animals; and,
explain how the judge's decision can be justified. To meet the objectives, a bibliographical
404

www.conteudojuridico.com.br

research was developed in books and articles dealing with the subject of the law of things
and which, like the Court of Curitiba, observe the analogous decision of the rules on child
custody and the assessment of material, spiritual and affective interest of the companion
animal. Thus, the article highlights the notable attempt by the Court to go beyond the
traditional concept of pets conceived as cattle and, based on this decision, indicate which
perspectives the law can follow in this regard, but ensuring that animals are not people.
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Keywords: Non-Marital Cohabitation. Disagreement. Pet Custody. Kids.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O LUGAR DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. 1.1 CASOS E
COMENTÁRIOS DA DOUTRINA. 1.2. OS TRIBUNAIS DEVEM APLICAR A LEI ATUAL,
INCLUINDO A EQUIDADE E OS PRINCÍPIOS DE DISTRIBUIÇÃO, AO DISTRIBUIÇÃO, AO
DECIDIR CASOS DE “CUSTODIA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO”. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
Animais de estimação ou de companhia é propriedade de seus donos. Neste artigo
será demonstrado que os animais de estimação que são objeto de disputas entre cônjuges
divorciados ou casais não casados em separação devem continuar a ser caracterizada como
propriedade sob um sistema jurídico racional.
Propostas na literatura de revisão de lei se as tentativas iniciais de alguns tribunais
de colocar animais de estimação em alguma categoria diferente da propriedade, que
flertou com um padrão derivado da prevalecente doutrina do melhor interesse da criança
na convenção de casos de custódia e visitação de filhos tradicionais, são, na melhor das
hipóteses, vaidade, conforme a decisão do tribunal de primeira instância de Curitiba viola
tanto a linguagem quanto a lei da custódia dos filhos cria incerteza em uma área bem
estabelecida da lei do divórcio, e não oferece perspectiva cernível de melhorar o bem-estar
dos animais de companhia.
Em um manual publicado pela Associação Protetor dos Animais para orientar
advogados em litígios de direito animal, pode ser observado os casos nas últimas décadas,
e é óbvio que os tribunais estão usando menos linguagem de propriedade e mais
linguagem de custódia e visitação em marketing de determinações de propriedade como
se os animais de estimação fossem membros da família.
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Usado pelos tribunais reflete a linguagem da custódia da criança, embora
inadvertidamente. Isso pode muito bem ser um exagero, e a argumentação a favor dessa
postura apoia-se em escassa doutrina.
No entanto, é verdade que algumas decisões judiciais refletem a confusão sobre os
princípios legais que são relevantes na decisão de casos envolvendo a disposição de
animais de estimação de propriedade conjunta. O fato é que animais de estimação são
propriedade perante a lei. E este fato é inegável, apesar do desejo de aplicar aos animais
algum padrão idêntico ou mesmo ao padrão de melhor interesse em casos de custódia e
visitação de crianças.
Desta forma, este artigo tem como objetivo geral analisar a posse dos animais de
estimação quando na extinção da união estável. Como objetivos específicos, avaliar os
requisitos legais da partilha de bens na dissolução da união estável; verificar a previsão do
ordenamento jurídico brasileiro sobre a questão dos animais; e, explicar como a decisão
do juiz pode ser justificada. Para atender aos objetivos foi desenvolvida uma pesquisa
bibliográfica em livros e artigos que tratam do tema do direito das coisas e qual igual ao
Tribunal de Curitiba, observar a decisão análoga das regras sobre a guarda de crianças e a
avaliação do interesse material, espiritual e afetivo do animal de companhia.
Os advogados matrimoniais e de família e, certamente, os tribunais de divórcio
devem evitar a linguagem e as doutrinas da guarda e visitação dos filhos quando
abordando o tratamento de animais de companhia. Em vez disso, juízes e advogados
devem reconhecer e lidar diretamente com a questão relevante e atarefa legal em mãos
no chamado litígio de "custódia de animais de estimação", ou seja, chegar a uma decisão
justa em casos que envolvem a distribuição equitativa de propriedade em divórcio.
Juízes de Direito de Família e praticantes de divórcio experientes são familiarizado
com os princípios de distribuição equitativa de propriedade que desenvolveram operados
por gerações no Brasil. Não é difícil demonstrar que a aplicação sensata desses princípios
resultará em decisões que são justas para os litigantes, refletem com sensibilidade o bemestar dos companheiros animais e contribuirá para o desenvolvimento contínuo da
aplicação de princípios jurídicos racionais no domínio do direito animal.
1 O LUGAR DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Desde o início, é preciso que animais não são pessoas e essa constatação não
denegriram o status dos animais de companhia na sociedade. Animais de estimação ou
animais de companhia são extraordinariamente importantes para muitas pessoas, um fato
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que deve ser óbvio a partir de qualquer número de fontes, incluindo livros populares,
reportagens de jornais, publicações na Web e assim por diante (LOBO, 2011).
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Na verdade, pode muito bem haver um consenso de que um sistema de lei em uma
sociedade civilizada dever refletir a preocupação com a proteção e o bem-estar dos
animais não humanos, geralmente, incluindo animais de companhia ou animais de
estimação. Suporte para tal consentimento pode ser refletido nos gastos econômicos
dedicados a animais de estimação, com os pontos de vista bem catalogados expressos por
aqueles que consideram animais de estimação como membros de suas famílias (MELO
2014).
Em 1994, A Associação Brasileira Protetora dos Animais relatou em sua primeira
pesquisa de gastos com animais de estimação em todo o país que o tamanho da economia
de animais de estimação foi de R$ 3,0 bilhões. De acordo com uma edição posterior da
pesquisa desta Associação, lançada em 2007, o tamanho da economia dos animais de
estimação aumentou para R$ 25 bilhões (MARTINS, 2017).
Com relação a outro aspecto da economia animal de estimação, conforme relatado
na grande imprensa, residentes de São Paulo podem estar comprando menos artigos de
luxo para não economizar com seus animais de estimação. Como resultado, os profissionais
do setor imobiliário relatam que há uma pequena explosãode varejistas de animais de
estimação na cidade de São Paulo (SANCHES, 2020).
Além do volume de gastos com animais de estimação, uma olhada na natureza das
despesas ilumina ainda mais claramente o lugar dos animais de estimação nas Famílias. Em
uma discussão sobre o que ele chama de "pais de estimação", Penna (2014) aponta que
63,00% das famílias no Brasil América possuemanimais de estimação, o que significa que
existe quarenta e quatro milhões de lares brasileiro com pelo menos um cachorro e trinta
e oito milhões com pelo menos um gato (SANCHES, 2020).
Além de um aumento acentuadono seguro saúde para animais de estimação,
durante 2004, os brasileiros compraram R$ 14 bilhõesem alimentos para animais de
estimação para seus animais, incluindo quantidades recordesem alimentos 'de qualidade
humana', gourmet, vegetarianos, com baixo teor de carboidratos e orgânicos (MARTINS,
2017).
Mais uma vez, o desembolso de R$ 9 milhões em 2006 para tratamento médico sem
receitapara animais de estimação incluíam a compra de itens como branqueadores de
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dentes,purificadores de hálito, brilhos de pele, suéteres de grife, joias para cães
ecadeirinhas para animais (SOUZA, 2015).
As conclusões relativas ao lugar dos animais de estimação na sociedade brasileira
não precisambasear-se inteiramente em relatórios de crescimento da economia dos
animais de estimação. Uma riqueza deevidências anedóticas apóiam a afirmação, agora
um truísmo, de que muitas pessoasconsideram seus animais de estimação ou animais de
companhia como membros da família (SANCHES, 2020).
Epstein (2012) resumiu a situação da seguinte forma:
As pessoas sempre amaram seus animais de estimação, mas um
monte de estatísticas de pesquisa aponta para uma mudança
marcante no que esse amor significa. Em 2001, 83,00% dosdonos do
dono dos animais de estimação brasileiro os donos se referiam a si
mesmos como mamãe ou papai do animal.
Em 2007, um relatorio da Associação Brasileira Protetora dos Animias relatou que
metade dos proprietários de animais de estimação considerava seu animal de estimação
ummembro da família. A própria pesquisa revelou que mais de 70,00% dos proprietários
de animais de estimação listados como uma criança/membro da família" como uma chave
de benefício para a posse de cães. Os proprietários de gatos estavam apenas um pouco
menos entusiasmados.Exemplos das maneiras pelas quais os donos de animais de
estimação cada vez mais adotam seusanimais de estimação como membros da família são
abundantes (LOBO, 2011).
1.1 Casos e Comentários da Doutrina
Não há dados confiáveis sobre o número de dissoluções de casamento e casos
perante os tribunais em que as partes reivindicam o direito à custódia de animais ou
visitação com eles. No entanto, sabe-se que muitos casos a questão deve surgir em um
número significativo de processos de divórcio. Como observa Leal e Santos (2015, p. 37):
A cada ano, pelo menos um em cada dois casamentos no Brasil
terminará em divórcio. Dos casais que se divorciam30, 00%possuem
pelo menos um cachorro e 34,00%têm pelo menos um gato, os
animais domésticos mais comuns. Seja agindo por despeito ou por
causa de seu profundo apego a seus amados animais de estimação,
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casais que se divorciam muitas vezes se envolvem em amargas
disputas quando decidir quem levará os animais após a separação.
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Colocando a questão de maneira um pouco diferente, mas chegando a conclusões
semelhantes, outros autores reconhecem que, embora os dados não estejam disponíveis
no que diz respeito ao número preciso de casais divorciados que também tem animais de
estimação, "pode-se, no entanto, traçar uma correlação significativa entre propriedade de
animais de estimação na comunidade em geral e casais divorciados (SOUZA, 2015).
Assim, se 64,00% das famílias contêm animais de estimação, então a questão de
custódia de animais de estimação deve surgir em um número significativo de
relacionamentos. Exceto nos casos em que a disposição de animais de estimação está
resolvida, o fato é que as decisões dos tribunais de divórcio raramente encontram seu
caminho (LOBO, 2011).
Embora existam, poucos casos de direitos de família oficialmente relatados, então a
relativa escassez de casos de custódia de animais de estimação não é surpreendente. No
entanto, as decisões e opiniões que apareceram em reportagem oficial ao longo de várias
décadas, juntamente com reações aqueles casos em artigos de revisão jurídica e relatórios
na imprensa popular, pode observar que os chamados direitos de custódia de animais de
estimação e visitas de animais de estimação estão aumentando as questões
significativamente significativas enfrentadas pelos tribunais de direito de família no Brasil
e no mundo (SANCHES, 2020).
Na maior parte, embora alguns tribunais são críticos da classificação de animais de
estimação como propriedade, suas decisões em última análise seguem a lei e não fazem
nenhuma tentativa demudar esse status (SHUFFIELD, 2009).
Em casos decididos nas últimas duas décadas ou mais, os tribunais parecem ter
considerado com cuidado e sensibilidade as reivindicações de litigantes e os advogados
que os defendem. Esses defensores argumentam que se animais de estimação, como seres
senescentes, devem ser caracterizados como propriedade, eles deve gozar de um status
sob a lei diferente de outros itens pessoais propriedade (MELO, 2014).
Os tribunais geralmente rejeitaram este argumento e escolhido em vez de aplicar os
princípios de divisão de propriedade modernos cuidadosamente aperfeiçoados por
legislaturas e tribunais ao longo de muitas décadas. Mais importante, e no cerne da
questão está o fato de que nem os casos nem os doutrinadores jurídicos demonstram que
os litigantes nesses casos ou os animais sobre os quais eles estão lutando fora os resultados
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injustos em casos em que os tribunais caracterizam animais como propriedade (SANCHES,
2020).
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Embora a decisão de Curitiba tenha rendido muita discussão acadêmica, na parte
maior parte, dos doutrinadores críticos da classificação de animais de estimação como
propriedades e falam inclusive que não há disposição legislativa de mudar esse status
(MARTINS, 2017)
Mas é verdade que de uns tempos para cá, tem sido decidido com base na lei de
custódia de seres humanos e aplica-se, por analogia o melhor interesse do animal. Se os
interesses e desejos do animal em tal situação prevalecerem com jurisprudência fará com
o que judiciário estabeleça uma norma usurpado o poder legislativo de suas prerrogativas.
O caminho para uma decisão justa e sábia, ou se o assunto deve ser determinado na base
brutal e insensível do título legal, é um problema sobre o qual não se expressar nenhuma
opinião (EPSTEIN, 2002).
Deve-se sim reconhecer, no entanto, a tragédia da remessa ao apelado se, de fato,
seu amor, afeto e a lealdade é para o recorrente. Após uma referência opaca à justiça do
rei Salomão um tribunal nos estados Unidos, sem mais adeus, afirmou a decisão do tribunal
a favor da ex-mulher, seguindo tendência legal dos ditames das normas. O mesmo ocorreu
no Brasil em um caso na cidade de Belo Horizonte, onde o juiz decidiu conforme manda a
lei (WHARTON, 2008)
O Tribunal de primeira instância, no decurso da divisão de vários pedaços de
propriedade pessoal entre as partes que se divorciaram, e o marido requereu o animal por
ter ele presenteado sua esposa com o referido animal (NEVES, 2015).
Contando com sua discrição criada estatutariamente de revisar na revisar na
apelação a disposição de um tribunal de primeira instância pretendendo basear sua
decisão em todo o registro, mas sem fornecer razões, o tribunal simplesmente concedeu
o cão à esposa demandante (LEAL e SANTOS, 2015).
A segunda instância ao ser provocado pelo Marido, em uma sentença, curiosa
comparou a sorte das crianças desfavoravelmente com a dos cães com a seguinte
observação de:
Bonnie Lou é uma cachorrinha muito afortunada com dois humanos
que dão banho ela e atenções e amor genuíno freqüentemente são
recebidos por crianças humanas de seus pais divorciados. Muito
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frequentemente, filhos de lares desfeitos são usados por seus pais
para desabafar um com o outro ou para usá-los como cordas
humanas em um posto de cabo de guerra. Na tentativa de machucar
um ao outro, muitas vezes causam incomensuráveis dano aos
inocentes que eles professam amar. Cães envolvidos em casos de
divórcio têm mais sorte do que crianças em casos de divórcio [no
sentido de que não precisam ser tratados como humanos, mas
devem receber aparato igual aos humanos (VILLAS BOAS, 2011, p.
16).
O tribunal decidiu pela guarda compartilha do animal, usando a lei de custódia de
crianças considerando o melhor interesse do animal, como se o animal possuísse melhor
interesse.
1.2 Os Tribunais Devem Aplicar a Lei Atual, Incluindo a Equidade e os Princípios de
Distribuição, ao Distribuição, ao Decidir casos de “Custodia de Animais de Estimação”
O Direito animal como uma área de prática jurídica, um assunto para inclusão nos
currículos das faculdades de direito, ou um campo promissor para bolsa acadêmica, é
bastante nova, principalmente quando comparada com outros tópicos ou assuntos do
cosmos jurídico (SIMMONS, 2013).
Os editores observam o surgimento recente e o crescimento dinâmico do campo
com a seguinte observação: "a promessa esperançosa de que o direito animal cresceria
como um campo é realidade, e a expansão foi enorme. Observando a crescente atenção
aos animais na educação jurídica e na prática jurídica, os editores observam ainda algumas
faculdades já começaram a discutir o direito animal e grandes escritórios de advocacia têm
participado auxiliando no contencioso em todas as áreas (VARSI, 2009).
Tanto é assim, que o poder legislativo do Brasil já discute desde 2010, O Projeto de
Lei nº 7. 196/2010 que vai regulamentar a matéria no Brasil e nele constam elementos
subjacentes ao direito animal. Alguns doutrinadores têm enfatizado sua importância e a
necessidade de atualização da doutrina e do estado atual do direito (BRASIL, 2010).
Outros fazem observações semelhantes sobre as recentes emergências e o rápido
crescimento do campo do direito animal, observando, por exemplo, que questões que
cercam os animais e a lei ganharam amplo o interesse nos últimos anos e apontam, com
referência específica que o pode legislativo ainda não abraçou para valer essa causa mais
logo vai abraçar (VELOSO, 2015).
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É certamente apropriado comemorar esta atenção crescente pela prática de
especialistas e acadêmicos às questões legais que afetam o bem-estar dos animais. No
entanto, não se deve perder de vista a recência desse florescimento em um relacionamento
inteiramente novo de estudo e prática do direito (NEVES, 2015).
Assim, constante desenvolvimento da doutrina e do direito vigente se reflete no fato
de casos que poderiam adicionar significativamente à discussão estão pendentes em
tribunais em praticamente todas as jurisdições, incluindo o Supremo Tribunal Federal – STF,
correndo o risco de colocar ênfase ociosa no óbvio, a conclusão inescapável é que a lei
animal, como a lei em outros campos, continuará a desenvolver doutrinas, regras e teorias
de forma incremental, por meio tanto acréscimos de direito consuetudinário quanto atos
legislativos com base em experiências e reflexão cuidadosa (EPSTEIN, 2002).
É claro que esta é precisamente a maneira pela qual a lei relativa à guarda e visitação
dos filhos foi desenvolvida, em ambos processos de divórcio e outros contextos. Mesmo
uma revisão superficial do desenvolvimento histórico dos princípios jurídicos que
precederam a moderna lei da guarda e visitação dos filhos revela a inaptidão das tentativas
de aplicar esses princípios, seja doutrinalmente ou teoricamente, para acompanhar animais
que são objeto de processo de divórcio (DINIZ, 2012).
O padrão atual prevalecente nos casos que envolvem a custódia dos filhos e a
visitação é o melhor interesse da criança, qual descreve Diniz (2012, p. 133) como "uma
frase que aparece quase universalmente na legislação e nos critérios e decisões de
custódia”.
Até agora, influenciado por uma série de processos judiciais e decisões ao longo
dos últimos anos, a legislação ajuda a definir melhor interesse da criança "ou que os
tribunais de primeira instância devem considerar na custódia da criança e as determinações
de visitação (LEAL e SANTOS, 2015).
A longa lista de fatores a lei exige que os tribunais de primeira instância avaliem,
por exemplo, inclui os desejos dos pais da criança quanto à guarda, bem como a
preferência expressa de uma criança com idade suficiente; o cuidador principal da criança;
seu ajuste para escola, comunidade e casa; período de tempo em um ambiente estável;
afundo cultural da criança, a saúde física e mental de todos os indivíduos que estão
envolvidos, e assim por diante (WHARTON, 2008)
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Há uma década, em um processo que chegou ao STF este enunciou a relação entre
os fatores estatutários e o melhor interesse do padrão infantil com a seguinte posição do
Ministro relator, acompanhada por todos os ministros da corte:
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Ao aplicar a análise dos melhores interesses, reconhecemos que
muito deve ser deixado para a discricionariedade do tribunal de
primeira instância. Alguns critérios legais vão pesar mais em um caso
e menos em outro e raramente há uma resposta fácil. Ainda, o fio de
ouro passa por qualquer análise de melhores interesses é a
importância, para uma criança pequena em particular, do vínculo
com o pai principal, já que esta relação se aplica os outros critérios,
como a necessidade de um ambiente estável e satisfatório e a
conveniência de manter a continuidade e a saúde mental e física de
todos os indivíduos envolvidos. Normalmente, este relacionamento
não deve ser interrompido sem razões fortes (VILLAS BOAS, 2011,
19).
Juntamente com a tendência atual de promulgações legislativas de estatutos que
contenham fatores relacionados aos melhores interesses da criança, os tribunais têm
também procurado concretizar o significado e aumentar a clareza do melhor da doutrina
de interesse, em grande parte através da criação de várias jurisprudências, erroneamente,
chamado de presunções, projetado para favorecer as crianças e seus melhores interesses,
alguns dos quais foram posteriormente rejeitados (VARSI, 2009).
Entre eles estavam à presunção de anos de concurso, a presunção natural de que o
pai é o principal zelador. A presunção de concurso, que favorecia a colocação de crianças
pequenas com suas mães, foi uma das primeiras dessas jurisprudências, mas agora é
desfavorecido em ambos os aspectos constitucionais e os motivos como uma questão de
política (SIMMONS, 2013).
A presunção do zelador principal foi articulada de forma mais famosa pelo STF
durante a vigência do Código Civil (CC) 1916 que foi considerado durante décadas como
uma presunção a favor do principal pai cuidador, ao homem (DINJIZ, 2012).
Mas a partir do CC de 2002 essa situação mudou radicalmente com o mínimo de
se adequar, independentemente do sexo. Uma década após a mais alta corte do país
articular a jurisprudência doutrina do zelador, a legislatura revogou as disposições legais
do zelador primário e substituiu uma abordagem estatutária adotada pelo CC de 2002
(DINIZ, 2012).
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O fato de que os defensores do bem-estar animal se apegaram a este padrão como
a forma preferida de alterar o status de propriedade de animais de companhia sob a lei em
matéria de divórcio ou separação desafia a compreensão (EPSTEIN, 2002).
Esforços deste tipo refletem uma abordagem procrustiana que dobraria,
remodelaria e contornaria a lei da guarda e visitação dos filhos para caber no bem-estar
alcançado aos animais de companhia, independentemente do custo ou da falta de
benefício aos animais ou aos seus tutores ou proprietários (LEAL e SANTOS, 2015).
Essa abordagem é intrigante à luz dos fatores psicológicos que foram críticos para
o desenvolvimento e aplicação do melhor interesse da criança. No exato momento em que
juízes, advogados e legisladores estavam lutando para compreender e aplicar com
sensibilidade o padrão de melhor interesse das crianças no processo de custódia de
crianças, um novo padrão, apelidado de "pai psicológico” está emergindo (NEVES, 2015).
Conforme definido por Neves (2015) um pai psicológico é uma pessoa a quem a
criança busca orientação, nutrição, afeto, satisfação das necessidades físicas e suporte. Essa
pessoa geralmente é um pai/mãe lógico, mas na ausência física ou emocional do pai/mãe,
o filho pode formar esse apego a um terceiro. O pai psicológico que foi o foco central de
"um polêmico e influente livro, cresceu e é explicitamente baseado na pesquisa e na
experiência clínica de três psicanalistas proeminentes.
A formulação da doutrina psicológica dos pais é, obviamente, apenas uma de
qualquer número de tentativas em curso, estimuladas pelos ensinamentos da ciência
comportamental, para melhorar as decisões de guarda de crianças e visitas através da
aplicação de conclusões teóricas sustentadas por estudos clínicos, experiência relevante
para o desenvolvimento infantil (SHUFFIELD, 2009).
Algumas das crianças teorias do desenvolvimento, após terem sido aplicadas em
questões de guarda de crianças por períodos de tempo muitas vezes substanciais, foram
posteriormente rejeitadas (SHUFFIELD, 2009).
O impacto nas crianças de uma série de outros fatores continua a ser debatido em
conexão com a custódia dos filhos e determinações de visitação. Os exemplos incluem a
presunção natural dos pais, desqualificação para incapacidade dos pais, religião, raça,
estabilidade emocional de um dos pais, orientação sexual e outros (WHARTON, 2008).
Assim sabe-se que não existe atualmente um estado de certeza científica com
respeito ao desenvolvimento infantil, mas há, no entanto, um consenso considerável sobre
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muitas das descobertas relevantes. O mesmo não pode ser dito com qualquer confiança
quando se olha para os escritos que abordam a "psicologia" de animais de companhia.
Thomas (2000) e Neves (2015) que é uma observadora atenta de cães e outros animais de
companhia, mas não é uma pesquisadora do comportamento animal, reconhece que
existem diferenças de opinião na área de comportamento animal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Ela observa que a maior parte das pesquisas de "cientistas conceituados" sobre o
assunto dos animais têm consciência "certamente apoiaria a posição de que os animais
têm muitas qualidades mentais semelhantes às do ser humano, uma posição que,aliás, foi
compartilhado por Charles Darwin(SIMMONS, 2013).
Além disso, as observações de outros cientistas que não abordam a questão da
consciência animal como tal, no entanto, sugere que os animais exibem consciência e
emoção. Marshall (2001) apud Simmons (2013, p. 26)resume a resposta contrária e
conflitante para a pergunta da seguinte forma:
Alguns cientistas, no entanto, acreditam de forma diferente. Sua visão
negativa parece surge mais da teoria do que da experiência de
campo. Mesmo assim, a visão de que o animal é capaz de
pensamento consciente, ou mesmo de emoção, adquiriram uma aura
de correção científica, e no momento é o dogma prevalecente, como
se algumas evidências muito convincentes em contrário não foram
um problema.
As pesquisas científicas mais atualizadas relacionadas ao desenvolvimento
comportamental de animais de companhia, em sua maioria cães, não aparece para fornecer
suporte para os desafios acadêmicos atuais para suas caracterizações como propriedade
em processos de divórcio e separações, ou ao busca pelo padrão do "melhor interesse do
cão" nesses casos (WHARTON, 2008)
Na verdade, um estudo observa que as evidências atuais ligando os problemas de
comportamento do cão com aspectos do comportamento, atitudes ou personalidade do
proprietário tendem a ser anedótico ou inconclusivo (SIMMONS, 2013).
Referindo-se a crenças comuns entre treinadores e terapeutas que os proprietários
que tratam seus animais de estimação como pessoas causam o desenvolvimento de
problemas comportamentais. As evidências de apoio confiáveis para essas idéias são
escassos (VARSI, 2009).
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Os autores concluem que a natureza dos dados presentes torna impossível fazer
mais do que especular sobre as relações causais entre as várias variáveis do proprietário e
a prevalência do comportamento canino. Ainda mais desanimador, pode-se pensar, que
fato de que ao contrário de outros campos científicos onde existem guias, "teste
comportamental sofrem sofre de uma aparente falta de padronização na forma como é
implementado, apesar de seus inúmeros campos de uso (WHARTON, 2008)
Assim, na maioria dos países, os animais de estimação são considerados
propriedade pessoal aos olhos da lei. Mas o Estado da Califórnia nos estados Unidos
mudou o statusquo aprovando o projeto de lei nº 2. 274 da Assembléia, que foi
transformado em lei pelo governador Jerry Brown (VELOSO, 2015).
A lei vai permitir que os juízes em casos de divórcio tomem decisões mais matizadas
no que diz respeito à custódia dos animais. Antes da passagem do projeto de lei, os
tribunais foram obrigados a dividir a propriedade da comunidade de maneira
aproximadamente igual (VARSI, 2009).
Os juízes agora têm flexibilidade para considerar fatores como qual das partes no
relacionamento fornece cuidados ao animal de estimação na forma de caminhar, alimentar,
acesso a serviços veterinários e fornecimento de abrigo e proteção. Assim a Califórnia
reconheceu os animais de companhia como membros da família (WHARTON, 2008)
No Brasil e na maioria dos países ocidentais continua a tradição de tratar animais de
companhia como propriedade, mas a tendência é que logo uma gama enorme dos países
terá que reconhecer a importância e o status únicos dos animais de companhia (VELOSO,
2015).
Os oponentes desta situação argumentam que, se os juízes têm permissão para
tomar decisões de custódia relativas a animais de estimação, os tribunais ficarão
inevitavelmente entupidos. As audiências de custódia de crianças já prolongam o processo
de divórcio de comprimentos insuportáveis (WHARTON, 2008)
Se o tribunal tomar cuidado para colocar os animais de estimação onde eles
pertencem em cada caso de divórcio, os oponentes argumentam que certamente
estenderá o tempo necessário para passar pelo processo de divórcio para um nível
incontrolável e indesejável. No Brasil o PL nº 7196/2010 em tramitação ainda na Câmara
dos Deputados, não tem merecido a devida atenção dos parlamentares, não importando
que para a decisão vai pender. Se para os lados daqueles que consideram que animais são

416

www.conteudojuridico.com.br

propriedade ou para o lado daqueles que defendem um novo status para os animais
(BRASIL, 2010).
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Os oponentes do PL também argumentam que, uma vez que as audiências de
custódia se tornem a norma para animais como cães e gatos, lá não pode haver um fim
concebível para os tipos de criaturas que podem merecer consideração em um processo
de divórcio. Além disso, alguns oponentes argumentam que os fatores envolvidos nesses
tipos de decisões envolverão inevitavelmente antropomorfizando animais até certo ponto
(VELOSO, 2015).
Embora possa ser verdade que os animais podem ser prejudicados em algum grau
por mudanças em sua situação de vida, animais de companhia típicos simplesmente não
têm a capacidade mental de entender a natureza do divórcio ou ser traumatizado por ele.
Como resultado, há uma razão para tratar as decisões sobre a custódia de animais muito
diferente de custódia de crianças (WHARTON, 2008)
Já os defensores da lei argumentam que é hora de os legisladores reconhecerem
que os interesses dos animais devem ser levado a serio. Afinal, os animais não são objetos.
O costume comum de tratar os animais como propriedade não leva em conta que são
seres senescentes, capazes de experimentar prazer e dor. Alguns animais não humanos são
capazes de uma gama muito mais ampla de experiências e emoções (VILLAS BOAS, 2011).
Tratar um animal de companhia é diferente de tratar um sofá ou uma luminária de
mesa que é uma prática arcaica e moralmente indefensável. Filósofos de tempos antigos
podem ter visto os animais como autômatos, mas sabe-se mais sobre a psicologia dos
animais do que jamais antes (WHARTON, 2008)
Sabe-se que eles experimentam uma série de emoções, e essas considerações
devem ser levadas em conta as decisões. Outros argumentos a favor do projeto são mais
antropocêntricos (CIPRIANI, 2017).
Os laços que os seres humanos formam com seus animais de companhia são íntimos
e intensos. Muitas pessoas estão desistindo de ter filhos, e essas pessoas muitas vezes
aceita, mas relações de cuidado que eles formam com seus animais muito seriamente. A
custódia de um arranjo para um animal de estimação, então, é extremamente importante
para os cuidadores humanos. Se uma das partes em um relacionamento assume mais
desses cuidados obrigações, isso parece uma consideração que deve ser levada a sério
(WHITE, 2009).
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Uma objeção ao PL em particular é que ele não vai longe o suficiente. A proposta
de lei permite que os juízes tomem a bem-estar do animal em consideração ao tomar
decisões de custódia, mas não exige que o juiz o faça. Como resultado, é enviado a
mensagem de que os interesses dos animais de companhia merecem ser levados a sério
quando um determinado juiz decide levá-los a sério, mas não de outra forma (CIPRIANI,
2017).
Esta característica do PL torna a consideração do animal interesses muito fortemente
dependentes dos caprichos de juízes individuais ou das atitudes das partes que buscam o
divórcio (CIPRIANI, 2017).
Em última análise, muitos argumentam que esta PL constitui um passo na direção
certa para a causa do bem-estar animal. Vale ressaltar que as práticas em relação aos
animais estão longe de ser consistentes. A sociedade arbitrariamente designa alguns
animais como “animais de companhia” e deixa-se esses animais viverem nas residências.
Para muitos, estes se tornam membros altamente valiosos da família (CIPRIANI, 2017).
As decisões sobre quais animais se tornarão membros da família é amplamente
baseado na filiação à espécie. Gatos, cães, pássaros e porquinhos-da-índia são animais que
se pode considere trazer para casa para se juntar às famílias. A maioria das pessoas não
consideraria aceitar um frango, peru, porcos, vaca,ou ovelha como animal de companhia
(GREGORY 2010).
Isso é em grande parte uma questão de prática histórica. O PL reconhece que os
interesses dos animais merecem ser levados a sério, mas, ao se concentrar em animais de
companhia em casos de divórcio,coloca os animais em diferentes categorias
arbitrariamente. Se os interesses dos animais de companhia merecem ser levados a sério,
o mesmo pode acontecer com os animais de fazenda que se cria em condições desumanas
e abatidas desnecessariamente para alimentação. Grande parte da pesquisa atual explora
a teoria do apego, com seu foco sobre os laços entre os animais e seus donos. No entanto,
como diz Neves (2015 p. 33) “embora muitos estudos recentes tenham examinado apego
dos donos aos seus animais de estimação. menos estudaram especificamente o apego dos
animais de companhia aos seus donos”.
São duas posições antagônicas com elementos prós e contra em cada uma delas.
Mas é fato que a custódia de animais está se tornando uma questão cada vez mais
importante. Mas indaga-se existem casos de custódia de animais de companhia suficientes
para justificar uma mudança na lei?(MORAES e LEÂO, 2018).
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Todas as indicações apontam para sim. Muitos casais em todo o Brasil e no mundo
se separam a cada ano, e essas divisões vão inevitavelmente gerar argumentos amargos
sobre os quais o indivíduo ganhará a custódia do o animal após a separação(BOGDANOSKI,
2010).
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Encorajando casais rivais, que são incapazes de resolver pacificamente qual
indivíduo manterá a custódia do animal - tentar a mediação em vez de recorrer
imediatamente ao litígio, oferecera a esses indivíduos uma chance de renunciar à avenida
adversária e usar um método colaborativo que, com sorte, resultará em mais resultado
satisfatório para humanos e animais (CIPRIANI, 2017).
Assim em vez de considerar o animal como propriedade ou de considerar o animal
ente da família, o ordenamento jurídico brasileiro tem um remédio para essa dor – tratase da mediação e através dela pode-se definir com quem o animal vai ficar, ou se vai ser
uma guarda compartilhada (MORAES e LEÂO, 2018).
CONCLUSÃO
Como muitos doutrinadores observaram, o status dos animais como propriedade,
especialmente animais de companhia, pode ser um sério impedimento para o bem-estar
desses animais e apenas o tratamento de seus tutores sob a lei.
Esse não é o caso, no entanto, em relação ao divórcio ou separação em que as partes
estão disputando a questão da posse desses animais. Pelo contrário, os tribunais estão
bem equipados para tornar justas decisões sob a lei atual, e as decisões até o momento
sugerem que eles têm feito assim.
Assim se conclui que a família continua sendo a estrutura fundamental da sociedade,
e que com o passar do tempo evoluiu no que diz respeito à sua conformação, encontrando
assim diferentes tipos de família, ou seja, é inegável que este conceito está constantemente
em dinamismo na passagem de uma família nuclear ao último tipo de conformação, a
família multiespécies, tudo isso é dado pela obrigação de satisfazer as necessidades sociais
e particulares para indivíduos.
Por outro lado, os animais sempre estiveram presentes na vida do ser humano de
uma relação de sobrevivência em tempos primitivos, passando por ser considerados
deuses e eram intocáveis, sendo então considerados bens ou coisas e nos dias atual sendo
parte fundamental do núcleo familiar, gerada pelo reconhecimento que tiveram de ser
autoconsciente
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Mesmo admitindo-se os animais são sujeitos de direitos que devem ser protegidos
pelo Estado e pela sociedade para garantir a sua garantia do direito à vida, recorrendo ao
direito comparado, à sociedade é capaz de estabelecer que os maus-tratos a animais sejam
puníveis com penas de prisão e multas, masque em matéria civil ainda existe uma grande
lacuna na regulamentação da família multiespécies o que é um grande desafio porque é
uma tendência que está aumentando, portanto, acredita-se que os mecanismos legais
devem ser estabelecidos que sejam adequados para um bom desenvolvimento e relevante
quando surgem conflitos no âmbito das separações das referidas famílias, pois não está
claro qual caminho seguir, embora a conciliação seja um dos mecanismos levantados para
resolver esses conflitos, a jurisdição não pode ficar estagnada, porque caso não haja
conciliação, é necessário recorrer a uma segunda instância, sem dúvida, abre um
precedente para o sistema jurídico pensar em legislar sobre a matéria e resolver o vazio
jurídico existente.
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O USO INTERCAMBIÁVEL DE TÉCNICAS DECISÓRIAS NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: UM ESTUDO A PARTIR DO MANEJO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À
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Jurídico Especial na Secretaria de Estado da Casa
Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Resumo: O presente trabalho tem por escopo cotejar a adequação dogmática das técnicas
decisórias da ‘interpretação conforme à Constituição’ e da ‘declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto’ com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Num primeiro momento, busca-se trazer as definições encontradas em doutrina
para tais técnicas decisórias no âmbito do controle de constitucionalidade. Em seguida,
procede-se a um estudo de caso, por meio da seleção de 14 (catorze) julgamentos do STF,
em que a interpretação conforme à Constituição foi adotada, de modo a verificar à luz da
amplitude semântica dos enunciados legislativos examinados se há homogeneidade
normativa no sentido que lhe é conferido. Para concluir, elabora-se síntese a respeito do
não alinhamento entre a doutrina e o Supremo Tribunal Federal.
Palavras-chave: interpretação conforme à Constituição; declaração
inconstitucionalidade sem redução de texto; Supremo Tribunal Federal

parcial

de

Abstract: The present work seeks to analyze the dogmatic adequacy of decision-making
techniques called ‘interpretation in conformity with the Constitution’ and ‘partial
declaration of unconstitutionality without reducing the prescriptive provision’ in
comparison to Supremo Tribunal Federal’s case law. Firstly, it elaborates the concept of
such techniques on judicial review. Furthermore, it proceeds to a case study of 14 (fourteen)
STF’s rulings which adopted the interpretation in conformity with the Constitution, so that
it assesses the normative homogeneity of its meaning under the lights of the semantic
breadth of the legislative prescription. At last, it summarizes the inconsistency between
legal doctrine and Supremo Tribunal Federal.
Keywords: interpretation in conformity with the Constitution; partial declaration of
unconstitutionality without reducing the prescriptive provision; Supremo Tribunal Federal
Sumário: 1- Introdução; 2 – Jurisprudência do Supremo Tribunal; 3 – Conclusão
1 – Introdução
A interpretação conforme à constituição pode ser concebida como um princípio de
hermenêutica constitucional e uma técnica de decisão no controle de
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constitucionalidade6. Aqui utilizaremos a interpretação conforme a constituição como
técnica de decisão no controle de constitucionalidade.
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O tema da interpretação conforme à constituição enseja uma série de controvérsias
doutrinárias. O próprio título da pesquisa em tela já reflete a escolha, pelo menos para os
fins aqui visados, por uma linha doutrinária. Com efeito, colocar a interpretação conforme
à constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto como
sinônimos não é algo livre de discussões7.
Em curtíssimo resumo, isso se dá porque a interpretação conforme à constituição
pressupõe a polissemia do enunciado normativo, sendo que, dentro das possibilidades
interpretativas do texto, é feita a escolha por aquela que melhor se adéqua à Constituição.
Já a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto não
pressupõe necessariamente uma ambiguidade do enunciado normativo. Ao revés, o que
se opera é a incidência da norma oriunda do enunciado normativo em contextos reputados
como inconstitucionais – retirando-se, portanto, do âmbito da norma determinada fração
do texto8.
No entanto, como se verá, o Supremo Tribunal raramente estabelece diferenciações
(havendo, inclusive, o emprego de certos hibridismos como “interpretação conforme sem
redução de texto”), de modo que se optou por enquadrar ambas as técnicas como
sinônimas, já que tanto uma quanto a outra introduzem uma cláusula de exceção que
integra a lacuna oculta presente na norma sobreinclusiva, mediante redução teleológica,
utilizando como parâmetro a ratio legis9.
Como bem notou Luís Roberto Barroso, as controvérsias acerca da interpretação
conforme à constituição já começam nos seus fundamentos. Enquanto na doutrina alemã
6 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Direito Constitucional: Teoria
História e Métodos de Trabalho. 1ª Edição, 2012, Editora: Fórum.
7 Para aqueles que estabelecem a diferenciação, dentre outros, veja-se: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO,
Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, Editora: Saraiva. SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Direito Constitucional: Teoria, História e Métodos
de Trabalho. 1ª Edição, 2012, Editora: Fórum. SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Conforme a
Constituição: entre a trivialidade e a centralização judicial, Revista DireitoGV 3. páginas 191-210.
8 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Direito Constitucional: Teoria,
História e Métodos de Trabalho. 1ª Edição, 2012, Editora: Fórum. Para outras diferenciações entre as duas
técnicas de decisão, vejam-se: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco. Curso de
Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, Editora: Saraiva. SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação Conforme
a Constituição: entre a trivialidade e a centralização judicial, Revista DireitoGV 3. páginas 191-210.
9 BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais.: A quem cabe a última palavra
sobre o sentido da constituição?. 2ª Edição, 2012, Editora: Lumen Juris.
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muitos a justificam com base na unidade do ordenamento jurídico; outros utilizam a noção
de máxima preservação dos atos jurídicos em vigor. Barroso propõe, finalmente, que seja
utilizado como fundamento o princípio da separação de poderes10.
Portanto, num quadro em que há mais dissenso do que consenso, propõe-se a
análise do uso da interpretação conforme à constituição na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, buscando, com isso, descobrir os efeitos práticos do emprego dessa
técnica nos diferentes casos examinados para daí concluir se há – ou não – homogeneidade
nos efeitos decorrentes da sua utilização.
Ademais, tenta-se verificar casos em diferentes épocas no período pós-Constituição
Federal de 1988 (a exceção fica para o “caso paradigma” que é de 1987), para que
possamos avaliar se houve algum momento em que o uso foi mais linear e, se tiver sido,
em que sentido se deu essa linearidade.
Por fim, cabe salientar que em alguns casos aqui analisados não se verá uma menção
expressa do STF pelo uso da técnica de interpretação conforme a constituição. No entanto,
tais casos foram retratados justamente pelo fato de os efeitos práticos da decisão –
redução do conteúdo da norma em exame por meio de uma cláusula de restrição – serem
os mesmos da utilização explícita da referida técnica.
2 – Jurisprudência do Supremo Tribunal e a falta de homogeneidade decisória
2.1 – O caso paradigma: Rep. 1417 – Relator Min. Moreira Alves, publicada no D.J. em
15.04.1988
Tratou-se de ação de representação de inconstitucionalidade do §3º do art. 6511 –
introduzido pela lei complementar nº 54/86 - da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (lei
complementar nº 35/79), interposta pelo Procurador-Geral da República, com a finalidade
de ter sua representação de inconstitucionalidade convertida em representação
10 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 7ª Edição, 2009, Editora: Saraiva.
11 Art. 65 – Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes
vantagens:
I – Ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;
II – Ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do
magistrado.
(...)
§3º - Caberá ao respectivo tribunal, para aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo, conceder ao
magistrado auxílio-transporte em até 25% (vinte e cinco por cento), auxílio-moradia em até 30% (trinta por
cento), calculados os respectivos percentuais sobre os vencimentos e cessando qualquer benefício indireto
que, ao mesmo título, venha sendo recebido.
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interpretativa com vistas à interpretação conforme à Constituição, de modo a preservar o
texto impugnado com o expurgo do sentido que seria reputado inconstitucional.
Ao examinar a questão, o Ministro Moreira Alves analisa a solução proposta pelo
Procurador-Geral da República como inapropriada por “não haver examinado a natureza

e as restrições da interpretação conforme à constituição (Verfassungskonforme
Auslegung)”.
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Dessa forma, começa o Ministro a discorrer sobre a interpretação conforme à
Constituição, asseverando que se trata de princípio que se situa no âmbito do controle de
constitucionalidade, o qual não tem espaço quando seu uso for contrário ao “propósito do
legislador”, já que “os tribunais não devem atuar como legisladores, a não ser como
legisladores negativos”, sendo esta a hipótese em que se verifica a interpretação conforme
à constituição, “uma vez que há nesse caso uma modalidade de inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto”.
Portanto, quando utilizada esta técnica de decisão, “o tribunal constitucional elimina

as interpretações do enunciado normativo que sejam possíveis, mas incompatíveis com a
constituição” sem contrariar o sentido literal da norma, nem o que decorre da sua origem
legislativa.

Adiante, o Ministro Moreira Alves afirma que diante da referida natureza da
interpretação conforme à constituição, deve ela ser utilizada no âmbito da representação
de inconstitucionalidade, não devendo ser convertida em representação interpretativa,
uma vez que ambas têm finalidades distintas: a representação de inconstitucionalidade
busca o controle de constitucionalidade da lei, sendo a interpretação conforme à
Constituição um meio para a efetivação desse controle. Por outro lado, a representação
interpretativa buscaria, dentro das várias interpretações possíveis e válidas, determinar a
que mais se identifica com a norma em questão.
Após toda a discussão teórica, o ministro Moreira Alves adentra no mérito do
pedido, concluindo não ser adequado o uso da interpretação conforme à Constituição pelo
fato de a interpretação buscada não estar de acordo com a finalidade visada pelo legislador
expressa na lei.
Verifica-se, ainda que indiretamente, certa aversão ao mecanismo de interpretação
conforme à constituição, ao asseverar que se trata muitas vezes de violência contra o
sentido da lei, com o escopo de evitar sua nulidade.
Por fim, a representação de inconstitucionalidade é julgada procedente por
unanimidade, sendo declarada a consequente inconstitucionalidade da norma impugnada
– art. 65, §3º, com redação da lei complementar nº 54/86.
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2.2 – ADI-MC 491/AM – Relator: Min. Moreira Alves, publicada no D.J. em 25.10.1991
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Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do
Estado do Amazonas em que se arguia a inconstitucionalidade do caput do art. 9º da lei
Estadual nº 1946/90, assim como do parágrafo único do art. 86 da Constituição Estadual12.
Aqui examinaremos apenas a apreciação do pedido concernente ao parágrafo único
do art. 86 da Constituição Estadual, eis que resultou no uso de interpretação conforme à
constituição.
O Ministro Moreira Alves considerou a questão um tanto quanto complexa, já que
a norma impugnada fazia referência apenas implicitamente ao art. 64, V13. No entanto,
essa referência, considerou o ministro, era relevante no âmbito da arguição de
inconstitucionalidade quando o que estava em jogo era a extensão ao Ministério Público
do estabelecido na referida norma, o que poderia afetar por via reflexa a autonomia do
Parquet e a vedação à vinculação de vencimentos.
Diante deste cenário, o Ministro afirmou que seria impossível suspender a eficácia
de qualquer dispositivo impugnado do art. 86, parágrafo único, já que este não alude
expressamente ao art. 64, V, mas apenas implicitamente por meio da locução “IV a XIII”.
Como solução, Moreira Alves propôs a “concessão da liminar para a suspensão
eficácia parcial do texto impugnado, sem a redução de sua literalidade” no que diz respeito
à remissão ao art. 64, V; essa técnica, segundo o Ministro, teria sua razão de ser na
“declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, no caso deste permitir
interpretação conforme à Constituição”. O voto de Moreira Alves foi seguido pela
unanimidade dos Ministros.
2.3 – ADI 581/DF – Relator: Min. Marco Aurélio, publicada no DJ em 06.11.1992
12 Art. 86 – Lei orgânica, de iniciativa facultativa do Procurador Geral de Justiça, disporá sobre a organização
e o funcionamento do Ministério Público, observando em relação aos seus membros:
Parágrafo Único – Aplicam-se, no que couber, aos membros do Ministério Público os princípios estabelecidos
no art. 64, I, II e IV a XIII, desta Constituição.
13 Art. 64 – (...)
V – Os vencimentos dos magistrados serão fixados de uma para outra das categorias da carreira, não
podendo, a título nenhum exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
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Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral
da República com o escopo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 3º, §1º,
segunda parte, da lei 8215/9114.
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O Ministro Marco Aurélio, em primeiro momento, constatou que a interpretação
dada ao dispositivo da lei - no sentido de dispensar a lista tríplice na promoção por
merecimento quando não houver pelo menos três juízes situados no primeiro quinto na
ordem de antiguidade na Presidência de Juntas de Conciliação e Julgamento - é totalmente
inconstitucional, porque incompatível com o art. 93, II, alínea ‘b’ da Constituição Federal,
tendo em vista que o dispositivo constitucional não se refere à elaboração da lista para a
escolha posterior do Presidente da República, mas sim à aceitação do nomeado e a sua
respectiva nomeação automática.
Ademais, a interpretação dada ao artigo também seria inconstitucional por
inviabilizar a escolha do Presidente da República por um dos nomeados, uma vez que a
interpretação dada possibilitaria a hipótese extravagante de haver apenas um nomeado.
No entanto, com o adiamento do julgamento pelo pedido de vista do Ministro Ilmar
Galvão, o resultado da votação ganhou contornos sutilmente distintos. Apesar de
concordar com todas as assertivas feitas pelo Ministro Marco Aurélio, o Ministro Ilmar
Galvão propôs a procedência em parte da ação, de forma a declarar qualquer outra
interpretação ao dispositivo impugnado que não fosse a interpretação dada pela
Suprema Corte como inconstitucional.
O Ministro Carlos Velloso seguiu o voto de interpretação conforme à Constituição
proposto pelo Ministro Ilmar Galvão, assim como o fez o Ministro Celso de Mello que
asseverou ser o caso compatível com o princípio da interpretação conforme à Constituição,
equiparando-o, no caso da existência de normas plurissignificativas, com a declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto, de modo a ensejar a exclusão das demais
construções exegéticas propiciadas pelo conteúdo normativo do ato em tela.
14 Art. 3º - Os juízes togados serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I – Quatro dentre juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual
jurisdição da 13ª Região, por antiguidade e por merecimento, alternadamente;
(...)
§1º - O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, ao elaborar a lista tríplice, visando ao, preenchimento,
por merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado de carreira, que será encaminhada ao
Poder Executivo, observará a exigência do exercício da Presidência de Junta por dois anos e estarem os
candidatos na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Sendo insuficiente o número de juízes nestas
condições para elaboração de lista tríplice completa, aos lugares remanescentes concorrerão os demais Juízes
Presidentes de Juntas.
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O Ministro Moreira Alves, a seu turno, além de seguir a orientação da procedência
em parte do pedido para declarar a interpretação conforme à constituição, ressaltou a
importância desse novo método de uso da técnica da interpretação conforme, uma
vez que quando só é admitida como constitucional uma das interpretações possíveis
da lei, declarando, por consequência, as demais como inconstitucionais, tem-se a
vantagem de salientar a circunstância de que somente “se admite constitucional a

interpretação que impede
inconstitucionalidade”.

a

procedência

total

da

ação

direta

de

Por fim, em aditamento ao seu voto, no que foi seguido pelos demais Ministros, o
Ministro Marco Aurélio julga procedente em parte o pedido para declarar inconstitucional
outras interpretações que discrepem do seu voto e das premissas15 elencadas como as
únicas possíveis na interpretação do dispositivo impugnado.
2.4 – ADI-MC 1045/DF. Relator: Min. Marco Aurélio, publicada no DJ em 06.05.1994
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada apelo Procurador Geral
da República, objetivando, inclusive em sede de liminar, a parcial inconstitucionalidade do
art. 117, §§1º, 2º e 3º e art. 118, da Lei Orgânica do Distrito Federal16 para se excluir
15 São elas: a) a consideração do exercício por mais de dois anos e da quinta parte da lista de antiguidade
ocorre vaga a vaga, descabendo fixá-la, de início e de forma global, para preenchimento das diversas
existentes;
b) confeccionada a lista de merecimento para a primeira vaga, apuram-se, para a vaga subsequente, os
nomes dos juízes que, afastados os já selecionados, componham a referida quinta parte da antiguidade e
tenham, no cargo de Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, dois anos de exercício;
c) a regra constante da parte final da alínea “b” do inciso II do artigo 93 da Carta Federal diz respeito à lista
de merecimento a ser elaborada e não à vaga aberta, podendo o Tribunal, de qualquer forma, recusar o
nome remanescente, observada a maioria qualificada de dois terços.
d) inexistentes os juízes que atendam às condições cumulativas previstas na alínea “b” do inciso II do artigo
93 da Lei Básica Federal em número suficiente à feitura da lista tríplice, apura-se a primeira quinta parte dos
mais antigos, considerados todos os magistrados, isto para os lugares remanescentes na lista de
merecimento.
16 Art. 117 – A Segurança Pública , dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida, nos
termos da legislação pertinente, para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, pelos seguintes órgãos relativamente autônomos, subordinados diretamente ao governador do
Distrito Federal:
I – Polícia Civil;
II – Polícia Militar;
III – Corpo de Bombeiros Militar;
IV – Departamento de Trânsito.
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interpretação que considerasse a eles submetidos os integrantes da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar, por incompatibilidade com os preceitos do art. 21, XIV, do art.
32, § 4º e do art. 144 § 7º da Constituição Federal.
Dessa maneira, a interpretação dos referidos dispositivos foi dada de forma a excluir
interpretações que reputassem incluídos no seu âmbito de aplicação os integrantes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, mesmo no campo de liminar.
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Numa leitura crítica, pode-se afirmar que tal interpretação conferida pelo Supremo
Tribunal Federal desbordava claramente do sentido literal do texto da Lei Orgânica do
Distrito Federal. Mesmo assim, o STF, por unanimidade, perpassou a barreira do uso da
técnica de interpretação conforme a constituição contra legem (consagrado como óbice
intransponível em casos anteriores).
2.5 – ADI 1127/DF, Relator: Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ em 11.08.2010.
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos
Magistrados Brasileiros – AMB, pleiteando a inconstitucionalidade de diversos dispositivos
da Lei 8906/94.
No que importa ao propósito deste estudo, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, “julgou parcialmente procedente para, sem redução de texto, dar interpretação
conforme” ao art. 50 da Lei 8906/9417.
A discussão girava em torno do termo “requisição” empregado pelo
dispositivo e, sendo uma requisição, não caberia recuso pelos órgãos indicados no
art. 50. No entanto, o Supremo Tribunal Federal encampou a tese de interpretar a
§1º - O ingresso nas carreiras dos órgãos de que trata este artigo dar-se-á por concurso público de provas e
títulos, provas psicológicas e curso de formação profissional específico para cada carreira.
§2º - Durante o curso de formação profissional de que trata o parágrafo anterior, o pretendente à carreira
terá acompanhamento psicológico, o qual se estenderá pelo período de estágio probatório.
§3º - O exercício da função de policial civil, policial militar e de bombeiro militar é considerado penoso e
perigoso para todos os efeitos legais.
(...)
Art. 118 – Os órgãos integrantes da Segurança Pública ficam autorizados a receber doações em espécie e em
bens móveis e imóveis, observada a obrigatoriedade de prestar contas.
§1º - As doações em espécie constituirão fundo para a aquisição de equipamentos.
§2º - As doações em bens móveis e imóveis integrarão o patrimônio do órgão.
17 Art. 50 – Para os fins desta lei, os Presidentes dos Conselhos da OAB e das Subseções podem requisitar
cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da Administração
Pública direta, indireta e fundacional.
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locução “requisição” como se tratasse de “requerimento”. Tal proposta foi levada
adiante como mecanismo de interpretação conforme à Constituição.
2.6 – ADI 1351/DF, relator: Min. Marco Aurélio, publicado no D.J. em 29.06.2007.
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Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por vários partidos
políticos com o intuito de fulminar diversos artigos da Lei 9096/95, dentre eles os arts18.
A princípio, o Ministro Marco Aurélio havia considerado o art. 57 inconstitucional,
na sua totalidade. Em momento seguinte, após a preocupação dos demais Ministros com
o vácuo normativo que resultaria da declaração de nulidade absoluta do referido
dispositivo, o relator reformou sua posição, no que foi seguido com unanimidade, no
sentido de estender a cláusula de vigência de ambos os dispositivos.
Merecem destaques alguns pontos do julgado, principalmente uma parte específica
do voto do Ministro Gilmar Mendes. Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes fez um
apanhado histórico do uso da interpretação conforme à Constituição no STF, frisando os
limites que a Corte adota para o emprego da técnica: o texto do dispositivo e a vontade
do legislador. Na prática, contudo, ressaltou que o STF perpassa o limite da “vontade do
legislador”, desde que determinada interpretação seja compatível com o sentido literal do
texto.
Ademais, o Ministro atentou para o fato de que muitas vezes os textos padecem
de indeterminação semântica, sendo difícil reconhecer o limite do uso da técnica da
interpretação conforme. Isso posto, continua o Ministro, a fixação de determinado
sentido normativo ao texto – ou sua supressão – enseja, na verdade, o emprego de
decisões modificativas de efeitos aditivos ou substitutivos dos sentidos originais do
texto, interpretando corretivamente à lei (e não mais conforme à Constituição).
Além disso, o Ministro assevera que o uso dessas técnicas é necessário em diversas
circunstâncias, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto – que não seria resolvido
de forma satisfatória pela mera declaração de nulidade total da lei -, uma vez que o uso
das técnicas interpretativas respeitaria muito mais a segurança jurídica e os demais
interesses em jogo do que a declaração de nulidade total ou o não conhecimento da ação.
18 Art. 56 No período entre a data de publicação desta lei e o início da próxima legislatura, será observado
o seguinte:
(...)
Art. 57 No período entre o início da próxima Legislatura e a proclamação dos resultados da segunda eleição
geral subsequente para a Câmara dos Deputados, observado o seguinte:
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Nesse sentido, o Ministro afirma que a jurisprudência do STF vem evoluindo no uso
dessas decisões, que estão se tornando cada vez mais “típicas”, de modo que o debate
deve se voltar não para a admissibilidade do uso dessas técnicas, mas para os seus limites.
Ao final, o Ministro Gilmar Mendes salienta que muitas vezes a Corte se vê imbuída “ do

dogma kelseniano do legislador negativo (...) ao se deparar com situações em que a
interpretação conforme possa descambar para uma interpretação corretiva da lei”; por
outro lado, afirma que, em muitos casos julgados pelo STF, não há um rigor com
relação à observância dos limites entre “a interpretação conforme delimitada
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negativamente pelos sentidos literais do texto e a decisão interpretativa modificativa
desses sentidos originais postos pelo legislador”, proferindo, sob o manto de
interpretação conforme à constituição, decisões manipulativas de efeitos aditivos.
Conclui o Ministro dizendo que é provável que o STF “acabe por se livrar do dogma

do legislador negativo e se alie à mais progressiva linha jurisprudencial das decisões
interpretativas com eficácia aditiva”.

Interessante, ainda, destacar criticamente que, durante toda a discussão travada
pelos Ministros sobre essa interpretação que se daria aos arts. 56 e 57, fez-se referência ao
uso da técnica da interpretação conforme à constituição do início ao fim do debate,
quando, a rigor, o que foi usado foi uma sentença manipulativa de efeitos substitutivos da
cláusula de vigência encartada no enunciado legal.
2.7 – ADI 3324/DF – Relator: Min. Marco Aurélio, publicada no D.J. em 05.08.2005.
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 1º da lei
9536/9719 pelo Procurador-Geral da República, buscando conferir interpretação conforme
à Constituição ao referido artigo - rechaçando a interpretação que gera “a possibilidade
de egressos de instituições privadas virem a ser transferidos para instituições públicas” -,
de forma a não mais ofender os art. 5, caput e inciso I, art. 37 caput, art. 206, I e VII; art 207,
caput; art. 208, V, todos da Constituição Federal.
No mérito, foi vencedora por unanimidade a tese de conferir interpretação
conforme à Constituição do disposto no art. 1º da Lei 9536/97, conciliando a interpretação
dada com o princípio da isonomia - igualdade de condições para acesso e permanência
19 Art. 1º - A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer
época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou
militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou
transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situa a instituição
recebedora ou para a localidade mais próxima desta.
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nas escolas - e da autonomia financeira das universidades, com base no critério de
congeneridade e com o uso da razoabilidade.
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Como bem ressaltou o Ministro Eros Grau, o enunciado normativo dava ensejo a
três normas diferentes, sendo a solução por inconstitucionalidade total de todas as
hipóteses de interpretação excessivamente nociva, eis que causava vácuo normativo
significativo.
Portanto, decidiu a Corte julgar inconstitucional, sem redução de texto, a
interpretação do trecho “entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino” que
seja no sentido de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para
pública. Demais disso, o trecho “entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino”
foi interpretado de forma a observar a natureza pública ou privada da instituição de
origem, sendo viabilizada a matrícula na congênere.
2.8 – ADI 2884/RJ – Relator: Min. Celso de Mello, publicada no D.J. em 20.05.2005.
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Progressista
com o intuito de fulminar os dispositivos do art. 128, §2º, II, da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, com a redação trazida pela Emenda Constitucional RJ nº 13/0020, e do art.
18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro, com a
redação trazida pela Emenda Constitucional RJ nº 25/0221.
O Ministro Celso de Mello apontou que a exegese dos dispositivos segundo a qual
os membros do Ministério Público estadual podem integrar o Tribunal de Contas do Estado
viola o art. 73, §2, I, o art. 75 e o art. 130 da Constituição Federal. No entanto, como a
interpretação inconstitucional é uma das interpretações possíveis do texto, decidiu o
Ministro, no que foi seguido por unanimidade, interpretar os dispositivos conforme à
Constituição, de forma que seria constitucional apenas a interpretação que entenda o
Ministério Público considerado nos dispositivos como o Ministério Público especial, que
atua junto ao Tribunal de Contas estadual.
20 Art. 128 – (...)
§2º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro serão escolhidos:
II – três pelo Governador do Estado com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo um dentre os membros
do Ministério Público, o qual será indicado em lista tríplice pelo Tribunal de Contas, segundo os critérios de
antiguidade e merecimento.
21 Art. 18 – A partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, a primeira vaga de Conselheiro do
Tribunal de Contas, dentre os escolhidos pela Assembleia Legislativa, será provida após escolha do
Governador, aprovada pela Assembleia Legislativa, de acordo com a lista tríplice formulada pelo Tribunal de
Contas entre membros do Ministério Público, respeitando-se, a partir de então, para o provimento das vagas
seguintes, a forma de escolha do Conselheiro que será sucedido.
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A título de curiosidade, ao declarar a única interpretação possível, a expressão
utilizada pelo STF foi “interpretação conforme à Constituição sem redução de texto”.
2.9 – ADI 2622/RO – Relator: Min. Cezar Peluso, publicada no D.J. em 16.02.2012.
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Tratou-se de ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República com o escopo de
invalidar ou declarar interpretação conforme à constituição ao art. 99, caput, com a redação
da EC 20/0122, e ao art. 100, II, “f”23 da Constituição do Estado de Rondônia. No que tange
o art. 99, caput, o Ministro Cezar Peluso considerou procedente a interpretação conforme,
no sentido de que, como o dispositivo faz referência a “recondução” sem discriminação
quantitativa, poderia haver interpretações no sentido de que se pudesse ser efetuada mais
de uma recondução, quando na verdade a Constituição é clara ao tratar do tema, no art.
128, §3º, em permitir apenas “uma recondução”.
Portanto, por unanimidade, a técnica de interpretação conforme à Constituição foi
adotada de maneira a permitir apenas uma única recondução. Quanto ao art. 100, II, “f”, foi
fixada interpretação no sentido de excluir do âmbito da vedação o exercício de cargos de
confiança que são típicos da administração do Ministério Público Estadual.
2.10 – ADI-MC 3684/DF – Relator: Min. Cezar Peluso, publicada no D.J. em 03.08.2007
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral
da República para fulminar ou, em caráter subsidiário, declarar interpretação conforme à
Constituição aos art. 114, I, IV e IX24, introduzidos pela EC 45/04, da Constituição da
República.
22 Art. 99 – O Ministério Público do Estado tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo
Governador, dentre os Procuradores de Justiça em exercício, indicados em lista tríplice pelos integrantes de
carreira que gozem de vitaliciedade, na forma prevista em lei complementar para o mandado de dois anos,
permitida a recondução.
23 Art. 100 – Lei Complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, estabelecerá a
organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
II – As seguintes vedações:
f) ser nomeado a qualquer cargo demissível ad nutum.
24 Art. 114 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I – As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
IV – Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria
sujeita à sua jurisdição;
IX – Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

435

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A impugnação diz respeito à possibilidade de os referidos dispositivos darem
margem ao entendimento de que se tenha atribuído à Justiça do Trabalho competência
ampla para matéria criminal. Como destacado pelo Ministro relator, isso só seria possível
“no extremo limite” das possibilidades hermenêuticas dos dispositivos e que tal
interpretação, mesmo assim, não se sustentaria.
Continua o relator afirmando que quando o constituinte fixou a jurisdição penal, o
padrão linguístico adotado é de enunciação direta e específica por ser a fórmula apta a
delimitar o âmbito material das normas dessa competência. Por esse motivo, a
interpretação que confere jurisdição penal à Justiça do Trabalho vai de encontro a esse
padrão linguístico e fere os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II e XXXIX) e do
juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII). Dessa forma, em sede de liminar, o Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade, julgou procedente o pedido e conferiu interpretação conforme
ao art. 114, I, IV, IX, acrescidos pela EC 45/04, de forma a excluir, sem redução de texto, o
sentido que integra no seu âmbito de aplicação outorga de competência em matéria penal
à Justiça do Trabalho.
2.11 – ADI 3510/DF – Relator: Min. Carlos Ayres de Britto, divulgada no D.J. em
27.05.2010.
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral
da República que buscava a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, da lei
11105/0525 (Lei de Biossegurança).
A maioria julgou improcedente a ação, de forma que restou intacto o dispositivo
impugnado, sendo oportuno, contudo, verificar a argumentação de alguns Ministros que
restaram vencidos.
25 Art. 5º - É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas
de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento,
atendidas as seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data de publicação desta lei, ou que, já
congelados na data de publicação desta lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data
de congelamento.
§1º - Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores.
§2º - Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês
de ética em pesquisa.
§3º - É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o
crime tipificado no art. 15 da Lei nº 9434, de 4 de fevereiro de 1997.
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Primeiramente, o voto do Ministro Eros Grau foi expresso em adotar requisitos
aditivos, caracterizando verdadeira decisão manipulativa de efeitos aditivos para adicionar
3 requisitos ao artigo da lei. Em segundo lugar, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski
que, a despeito de adicionar 5 requisitos ao artigo da lei, fez menção expressa na
decisão de que estava realizando “interpretação sem redução de texto”, sem se referir
ao uso aditivo. O
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O voto do Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, buscando a observância ao princípio
da proporcionalidade como proibição da proteção deficiente e ao princípio da
responsabilidade, fez uma interpretação de conteúdo aditivo – expressa nesse sentido
– para condicionar a permissão de pesquisa com células-tronco embrionárias à prévia
autorização e aprovação por Comitê Central de Ética e Pesquisa, vinculada ao
Ministério da Saúde. A seu turno, o voto do Ministro Cezar Peluso seguiu as
condicionantes do voto do Ministro Gilmar Mendes, sem, todavia, o fazer menção expressa
à interpretação aditiva – o que gerou certo debate durante o julgamento a respeito do
conteúdo das condicionantes do Ministro Peluso e da sua compatibilidade o dispositivo
que propusera à decisão.
Por fim, o voto do Ministro Menezes Direito estabeleceu seis requisitos para a
constitucionalidade do dispositivo impugnado, sendo interessante destacar que, apesar de
sua decisão ter sido a mais aditiva e criativa de todos os outros votos divergentes, na hora
de declarar cada um dos 6 requisitos, fazia o Ministro menção ao uso da declaração
de “inconstitucionalidade, sem redução de texto”.
Finalmente, como bem notou o Ministro Gilmar Mendes, nesse julgamento foram
travadas intensas discussões sobre o uso da interpretação conforme à constituição e das
decisões aditivas. Com efeito, a discussão do Ministro Cezar Peluso com o Ministro Celso
de Mello, também ao final do julgamento, sobre se divergiam ou não – o que implica saber
se estavam ambos deixando não só o texto, mas também a interpretação dele intacta –
ilustrou bem esse cenário.
2.12 - ADI 4274/DF – Relator: Min. Carlos Ayres de Britto, publicada no D.J. em
02/05/2012.
Tratou-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral
da República com o pedido de interpretação conforme à constituição do art. 33, §2º da Lei
11343/0626, de forma a excluir interpretação que gerasse a criminalização da defesa da
26 Art. 33 - (...)
§2º - Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.
Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.
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legalização das drogas ou de outra substância entorpecente, inclusive por meio de
manifestações e eventos públicos.
Ao iniciar, o Ministro Carlos Ayres de Britto ressaltou que o referido dispositivo
estava sendo usado para criminalizar movimentos como “Marcha da Maconha”, o que
redunda numa interpretação inconstitucional do seu texto. Prossegue, em seguida, para
chamar atenção à natureza e ao uso da interpretação conforme à Constituição. Adiante, o
Ministro entra no mérito, reiterando argumentação de voto que proferira na ADPF 187 ao
ter examinado questão semelhante, concluindo que a criminalização de manifestações tais
fere a liberdade de associação (art. 5º, XVI) e a liberdade de expressão e pensamento (art.
5º, IV e IX), uma vez que se trata de uma reunião pacífica e que “ não se pode confundir a
criminalização da conduta com o debate da própria criminalização”.
Portanto, o pedido foi julgado procedente, por unanimidade, para dar interpretação
conforme à Constituição ao art. 33, §2° da Lei 11343/06, de forma a excluir do dispositivo
impugnado qualquer significado que ensejasse a proibição de manifestações e debates
públicos sobre a descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer
substância.
2.13 – ADI 4277/DF – Relator: Min. Carlos Ayres de Britto, publicada no D.J. em
14/10/2011.
Tratou-se de ação proposta pela Procuradora-Geral da República com o intuito de
declarar interpretação conforme à Constituição do art. 1723 do Código Civil27, de forma a
reconhecer no Brasil a união estável entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar
e a concessão às entidades homoafetivas dos mesmos direitos e deveres de companheiros
heteroafetivos que convivem em união estável.
O Ministro relator, se valendo da concepção fraternal de constitucionalismo, que
preza pela igualdade civil-moral e pelo pluralismo sociopolítico, asseverou que o que
estava em jogo era uma liberdade que é “em si e por si, um autêntico bem da

personalidade. Um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade de
universo à parte” e que pela interpretação conjunta de diversos artigos da Constituição

que parecem não atrelar a fórmula de família a casais heteroafetivos – como o art. 5, II,
XXVI, LXII e LXIII, art. 191, art. 201, IV e §2º, art. 203, art. 205 e art. 221, IV – concluiu pela
“interpretação conforme do art. 1723 do Código Civil de forma a excluir qualquer

significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura
entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida esta como
27 Art. 1723 – É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
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sinônimo de família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e
com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva”.
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O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, chamou atenção ao fato de que o art. 1723
do Código Civil é reprodução do art. 226, §3º da Constituição Federal e que essa questão
deve ser deixada bem clara para a utilização e manipulação da interpretação conforme à
Constituição, até porque só deve ser utilizada essa técnica no caso concreto se se
compreender que o art. 1723 representa um óbice para o reconhecimento das uniões
homoafetivas.
O Ministro Ricardo Lewandowski salientou, por sua vez, que a entidade familiar
criada não está no art. 226, havendo uma lacuna que deve ser preenchida pelo protetor
de grupos minoritários – isto é, o Supremo Tribunal Federal.
O Ministro Gilmar Mendes destacou novamente a redação do texto em discussão,
no caso para o art. 226, §3º, afirmando que há referência apenas a “homem e mulher”,
sendo necessário que se enfrente a questão sob pena de deslegitimação do STF. Assim,
sugere deixar claro que há outros direitos envolvidos, associados aos direitos da
personalidade, à igualdade, à liberdade e à não discriminação por razão de opção sexual,
caso contrário, a Corte seria acusada de voluntarismo na interpretação do texto
constitucional de outra forma. Nesse sentido, prossegue acompanhando o relator, mas
com fundamentos diferentes na sua decisão.
Ao final, o STF julgou procedente por unanimidade o pedido para dar interpretação
conforme ao art. 1723 CC, nos termos do voto do Ministro relator.
2.14 – Pet. 3388/RO – Relator: Ministro Carlos Ayres de Britto, publicada no D.J. em
01/07/2010
Tratou-se de ação popular contra a União impugnando o modelo contínuo de
demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e, no mérito, pleiteou-se a declaração
de nulidade da Portaria nº 534/05, do Ministro de Estado da Justiça.
Ao todo, o processo possuía 51 volumes, sendo muito extenso, mas também
importantíssimo para o tema aqui trabalhado. Com efeito, antes da questão de ordem, o
Ministro relator votara no sentido da improcedência do pedido, de forma a assentar a
condição indígena da área demarcada como Raposa Serra do Sol e a expulsão dos nãoíndios.
Resolvida a questão de ordem e após o pedido de vista do Ministro Menezes Direito,
este mesmo Ministro formulou seu voto pela procedência parcial do pedido e fixação
de uma série de cláusulas com embasamento em disciplina constitucional sobre a
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demarcação do território indígena (ao todo 18 requisitos que deveriam ser
observados), de modo a “explicitar o usufruto constitucional e o seu alcance”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Após o voto do Ministro Menezes Direito, o Ministro Ayres de Britto ressalvou o
fato de que a procedência parcial conferida pelo Ministro Menezes Direito
configuraria uma decisão extra petita, uma vez que nada do que foi colocado nas
cláusulas a serem observadas, foi pedido na ação popular.
Em seguida, a Ministra Carmen Lúcia prolatou seu voto, contendo 7 (sete) ressalvas
de interpretação conforme à Constituição para fins de demarcação das terras.
Por sua vez, o Ministro Joaquim Barbosa apresentou voto divergente, julgando
improcedente o pedido e esclarecendo que “a opção pela demarcação contínua ou pela

demarcação por ilhas insere-se no âmbito da competência discricionária do ente político
ao qual a Constituição atribuiu tal mister, baseada nos elementos socioculturais e
antropológicos colhidos na área, não cabendo ao Judiciário decidir por esta ou aquela
opção”.

Mais adiante, o Ministro Ayres de Britto reforma o seu voto, de forma a acompanhar
o voto do Ministro Menezes Direito, confessando que, de início, achou a técnica desse
Ministro “estranha”, mas que depois compreendeu a “técnica interessante, inovadora que,

embora inusual do ponto de vista da operacionalização do que estamos aqui a decidir,
resulta altamente proveitosa”.

No entanto, o Ministro Marco Aurélio, em denso e extenso voto-vista, votou pela
procedência do pedido de forma a fixar 5 (cinco parâmetros para uma nova ação
administrativa demarcatória, por considerar a anterior nula.
Por fim, o Ministro Gilmar Mendes, além de acolher o voto do Ministro Menezes
Direito, propôs ainda mais uma condição: a “obrigatoriedade de participação efetiva dos

Estados e Municípios no procedimento administrativo de demarcação das terras
indígenas”.

Ao final, o Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido, sendo vencidos
os Ministros Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, declarando constitucional a
demarcação contínua da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e determinando que
sejam observadas as 18 (dezoito) condições do Ministro Menezes Direito, além da
condição proposta pelo Ministro Gilmar Mendes, o que totalizando 19 (dezenove)
ressalvas.
Como se pode ver, a decisão claramente utilizou a técnica manipulativa de efeitos
aditivos, apesar de todas as condições fazerem referências ao manejo da interpretação
conforme à Constituição.
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3 – Conclusão
Em suma, a análise da jurisprudência do STF aponta para a irrelevância da
enunciação expressa do uso da técnica de “interpretação conforme à Constituição”, uma
vez que não há correspondência com o seu conceito doutrinário, que, embora envolto a
dúvidas quanto ao seus contornos precisos, na sua acepção mais elastecida entende por
se tratar operação de redução teleológica de norma sobreinclusiva.
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Ao revés, há decisões do Supremo Tribunal Federal que, sob o manto da
“interpretação conforme à Constituição”, elabora requisitos aditivos à norma subjacente,
numa extensão teleológica do dispositivo em sentido oposto ao originário da técnica.
Não há como, nos estreitos limites deste estudo, apurar a razão pela qual o STF se
vale da “interpretação conforme à Constituição” para proferir decisões aditivas. Uma
hipótese a ser referendada em trabalhos futuros consistiria no apego ao dogma do
legislador negativo e na vetusta visão da atividade do juiz como de mera revelação de
sentidos pré-existentes na Lei.
Por outro lado, para além deste apego à dogmática clássica, é possível que o STF
utilize expressamente a “interpretação conforme à Constituição” para afastar críticas de
ativismo judicial e de atuação como legislador positivo, indo de encontro a uma leitura
tradicional do princípio da separação de poderes – art. 2° CF. Há, evidentemente, a chance
de a primeira e a segunda
Em qualquer caso, mostra-se necessário que a Corte Constitucional, em
atendimento ao princípio republicano, da publicidade e da motivação das decisões – art.
1°, caput e 93, IX e X CF -, seja transparente nas suas decisões, desincumbindo-se do seu
ônus de justificar, expressa e claramente, suas decisões de conteúdo aditivo, sob pena de
incorrer em déficit de legitimidade institucional.
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RESUMO: Considerado complexos a intepretação do conceito contemporâneo de família
e conciliação dos conflitos acerca da filiação no contexto social, afetivo e principalmente
jurídico. O presente trabalho tem por finalidade demonstrar a relevância da temática que
envolve o vínculo parental socioafetivo e em decorrência desse interesse aprofundar a
compreensão de como o instituto da filiação socioafetiva se define no ordenamento
jurídico brasileiro. Desta forma, sob à luz do princípio da unidade familiar, a revisão busca
identificar e analisar conjuntamente a Constituição Federal de 1988, o Código Civil de 2002
e as fontes pertinentes ao tema em questão, abordar o conceito, elementos constitutivos,
os princípios e efeitos relacionados ao reconhecimento do instituto da filiação socioafetiva
bem como comparar os aspectos controvertidos mencionados pela jurisprudência, e ao
final mostrar que a filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico do vínculo parental
motivado nas expressões do afeto e nos princípios constitucionais que norteiam a proteção
da dignidade da pessoa humana e da unidade família, base fundamental da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Família. Parentalidade. Filiação Socioafetiva.
ABSTRACT: The interpretation of the contemporary concept of family and the conciliation
of conflicts about affiliation in the social, affective and mainly legal context is considered
complex. The purpose of this paper is to demonstrate the relevance of the theme that
involves the socio-affective parental bond and, as a result of this interest, to deepen the
understanding of how the institute of socio-affective filiation is defined in the Brazilian legal
system, in addition to knowing which elements constitute the set of characteristics that
they determine the persuasion necessary for the motivated realization of the recognition.
Thus, under the light of the principle of family unity, the review seeks to jointly identify and
analyze the Federal Constitution of 1988, the Civil Code of 2002 (Law 10.406/02) and
sources relevant to the topic in question, addressing the concept, elements constitutive,
the principles and effects related to the recognition of the institute of socio-affective
affiliation, as well as comparing the controversial aspects mentioned by the jurisprudence
and, according to the referral of each of these primary sources, it is intended to achieve the
objective of describing the concept of affiliation by socio-affective and the modes of
recognition of this kinship bond and, at the end, to show that socio-affective affiliation is
the legal recognition of the parental bond motivated by the expressions of affection and
the constitutional principles that guide the protection of the dignity of the human person
and of the family unit , fundamental basis of society.
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1

INTRODUÇÃO

Diante da continua evolução social, a estrutura familiar passa por novas formações
de modo a manter preservado o vínculo criado através do afeto entre os sujeitos dessa
relação. Dada a decorrência das situações de fato que se fortalecem com o passar do
tempo e os inúmeros questionamentos da família-moderna em torno do instituto da
filiação por socioafetiva, tem sido recorrente as batalhas jurídicas que as famílias enfrentam
para concretizar o reconhecimento desse direito e poder alcançar plenamente seus efeitos
jurídicos. Nesse contexto, o instituto do parentesco civil se mostrou renovado quando,
secundarizando o caráter biológico, priorizou a afetividade como elemento essencial para
caracterizar a relação parental, por conseguinte a inevitável revisão conceitual do instituto
do Parentesco Socioafetivo, destacando a definição do vínculo de filiação, os atributos do
reconhecimento e os efeitos jurídicos no ordenamento pátrio – insta destacar que o
complexo conceito contemporâneo de família tem provocado inúmeras dúvidas e conflitos
acerca da filiação no contexto social, afetivo e principalmente jurídico, justifica-se a
presente reflexão sobre a filiação na contemporaneidade e sem a pretensão de alcançar
definições exauridas, espera-se responder o problema proposto – como a filiação por
socioafetiva e o reconhecimento desse instituto se contextualiza no ordenamento jurídico
brasileiro?
Desta forma, sob a luz do princípio da unidade familiar, a revisão busca identificar e
analisar conjuntamente a Constituição Federal de 1988, o Código Civil de 2002 (Lei
10.406/02) e as fontes pertinentes ao tema em questão, abordar o conceito, elementos
constitutivos, os princípios e efeitos relacionados ao reconhecimento do instituto da
filiação socioafetiva bem como comparar os aspectos controvertidos mencionados pela
jurisprudência e, de acordo com o encaminhamento de cada uma dessas fontes primárias,
pretende-se alcançar o objetivo qual se constitui em descrever o conceito de filiação por
socioafetiva e os modos de reconhecimento desse vínculo de parentesco e ao final mostrar
que a filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico do vínculo parental motivado nas
expressões do afeto e nos princípios constitucionais que norteiam a proteção da dignidade
da pessoa humana e da unidade família, base fundamental da sociedade.
Logo, a pesquisa ora pretendida é demonstrar a relevância da temática que envolve
o vínculo parental socioafetivo e em decorrência desse interesse aprofundar a
compreensão de como o instituto da filiação socioafetiva se define no ordenamento
jurídico brasileiro, além de conhecer quais os elementos constituem o conjunto de
características que determinam o convencimento necessário para concretização motivada
do reconhecimento.
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Levando em conta essas transformações importantes ocorridas nos campos da
família, resta clara a importância da manutenção da unidade da família para a proteção de
seus integrantes. Nesse sentido o estudo pretende analisar como têm se posicionado a
jurisprudência pátria e com esse apontamento contribuir para formação de argumentos
defensores.
2

FAMÍLIA E A PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em nossa cultura contemporânea, já começa a fazer parte do imaginário social
a ideia de que os cidadãos podem escolher o estilo de família que desejam ter e que
não devem ser penalizados por preferirem uniões alternativas à família heterossexual
e monogâmica (POMBO, 1999).
Isso porque as comuns são comuns, sendo, portanto, comum como separações
conjugais, com uma consequente reorganização das famílias. Vale ressaltar que há uma
diferenciação entre os conceitos de parentesco e de família, posto que os cônjuges e
os companheiros podem ser considerados uma família, mas não são parentes entre si.
2.1

CONCEITO DE FAMÍLIA

O conceito de “família” é amplo, podendo ser definido diferentemente
dependendo da perspectiva abordada, do viés sociológico, dos costumes e tradições,
assim como da cultura e do estudado local.
De acordo com Caio Mário Pereira (2007, p. 19) família em sentido genérico e
biológico é o conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum; em
senso estrito, uma família se restringe ao grupo formado pelos pais e filhos; e em
sentido universal é considerado uma célula social por excelência.
Já Maria Helena Diniz (2005, p. 9) discorre sobre família no sentido amplo como
todos os incluídos que vinculados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade,
chegando a incluir estranhos. No sentido restrito é o conjunto de pessoas unidas pelos
laços do matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os cônjuges e o prole.
Na área jurídica o tema possui uma definição mais restrita. Como regra geral, o
Direito civil considera membros da família apenas como pessoas unidas por relação
conjugal ou de parentesco.
As várias legislações definidas, por sua vez, o âmbito do parentesco. A
Constituição Federal de 1988 abrange uma família como sendo o relacionamento entre
um homem e uma mulher, podendo surgir o casamento ou uma união estável. Afirma
também que pode ser composto pelo aspecto social.
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Desse modo, importa considerar a família em um conceito amplo, como
parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por um vínculo jurídico de natureza
familiar, porém esse conjunto não recebe tratamento pacífico e uniforme. A ordem
jurídica enfoca-a-razão de seus membros, ou de suas relações recíprocas.
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2.1.1 Conceito de parentesco
Parentesco é a relação de vinculação existente entre aqueles que descendem
dos outros ou de um tronco comum, bem como entre um cônjuge e os parentes do
outro consorte, além de entre adotante e adotado.
Assim também é o entendimento de Silvio Rodrigues (2012, p.10), “Filiação é a
relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta, que liga uma
pessoa àquelas que geraram, ou a receberam como se a tivessem gerado”. Essa relação
de parentesco, dada a proximidade de grau, cria efeitos no campo do direito, daí
derivando a importância de sua verificação.”
Para Maria Helena Diniz (2000, p. 467), parentesco não é somente aquele que
vincula as pessoas que descendem uma das outras ou de um mesmo tronco, porém
também entre um cônjuge ou companheiro e os seus parentes, entre adotante e adotado
e entre pai institucional e filho socioafetivo.
Além disso, a autora classifica em espécies de parentesco, quais sejam, o natural ou
consanguíneo, o afim e o civil:

“1) Natural ou consanguíneo, que é o vínculo entre as pessoas
descendentes de um mesmo tronco ancestral, portanto ligadas, umas
às outras, pelo mesmo sangue. P. ex.: pai e filho, dói irmãos, dois
primos, etc. O parentesco por consanguinidade existe tanto na linha
reta como na colateral até o quarto grau. Será matrimonial se oriundo
de casamento, e extramatrimonial se proveniente de união estável,
relações sexuais eventuais ou concubinárias. (...).
2) Afim, que se estabelece por determinação legal (CC, art. 1.595),
sendo o liame jurídico estabelecido entre consorte, companheiro e
os parentes consanguíneos, ou civis, do outro nos limites
estabelecidos na lei, desde que decorra de matrimônio válido, e
união estável (...).
3) Civil (CC, art. 1.593, in fine) é o que se refere à adoção,
estabelecendo um vínculo entre adotante e adotado, que se estende
aos parentes de um e de outro. (...) O parentesco civil abrange o
socioafetivo (CC, arts. 1.593, in fine, e 1.597, V), alusivo ao liame entre
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pai institucional e filho advindo de inseminação artificial biológica
entre o filho gerando relação parento-filial apesar de não haver
vínculo biológico entre o filho e o marido de sua mãe, que anuiu na
reprodução assistida. (...)”.
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Além de ser um vínculo natural, o parentesco é também uma vinculação jurídica,
que resguarda direitos e atribui deveres recíprocos. Segundo Silvio Rodrigues (2004, p.
4), parentesco não se limita apenas ao conceito que vincula as pessoas que são
descendentes umas das outras ou de um tronco em comum, mas também abrange o
parentesco civil e o parentesco por afinidade.
Para o autor acima citado, o que gera o parentesco, no mundo jurídico, é o
reconhecimento e diferenciação este como forçado ou judicial ou o reconhecimento
espontâneo derivado de “ato solene e público, pelo qual alguém, de acordo com uma
lei, declara que especificado pessoa é seu filho.
Para a sociedade a simples relação de consanguinidade não é mais importante
do que os laços afetivos e do que a própria convivência no âmbito familiar. A estrutura
da família, teoricamente, é baseada nos laços de confiança, amor, respeito,
reciprocidade, harmonia e bem estar comum.
2.1.2

Conceito Jurídico de Filiação

A Constituição Federal de 1998, aboliu a diferença entre as espécies de filiação,
como é possível verificar no art. 227, § 6º, onde, em suma, dispõe sobre a igualdade
dos filhos havidos ou não da relação do casamento, ou até mesmo, por adoção, em
direitos e qualificações, sendo vedadas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.
Este fato é de grande avanço para o direito de família pátrio, uma vez que
considera todos como filhos, frutos ou não na constância do casamento, com igua is
direitos. A filiação se determina como sendo a relação jurídica existente entre
ascendentes e descendentes de primeiro grau, ou seja, é a relação de parentesco
consanguíneo ou não o qual uma pessoa uma pessoa àquelas que a geraram ou
àquelas que receberam em seus lares, como se a tivessem gerado.
Para Carlos Roberto Gonçalves relatou em uma de suas obras: (2007, p. 582):
“Filiação é a relação de parentesco consanguíneo, em primeiro grau
e 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
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filiação, pois a mais próxima, a mais importante, a principal relação
de parentesco é a que se estabelece entre pais e filhos”
Assim sendo, filiação é uma relação jurídica que conecta o filho aos seus pais e o
mesmo autor ainda menciona que existem a filiação propriamente dita, que é aquela
considerada sob o ponto de vista do filho, bem como a filiação em sentido inverso, ou seja,
considerada sob o ponto de vista dos genitores em relação ao filho, que é a paternidade
ou a maternidade.
2.1.3 Filiação socioafetiva
O Código Civil de 2002, foi omisso com relação a filiação socioafetiva, tratando
apenas da filiação biológica, nada se pronunciando a respeito da afetividade que é a
principal relação que une pais e filhos.
Parte da doutrina pátria, bem como da jurisprudência reconhece a
multiparentalidade, como se pode perceber em acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que reconheceu a maternidade socioafetiva, mas preservando a maternidade
biológica, in verbis:

“(...) Enteado criado como filho desde dois anos de idade. Filiação
socioafetiva que tem amparo no art. 1593 do Código Civil e decorre
da posse do estado de filho, fruto de longa e estável convivência,
aliado ao afeto e considerações mútuas, e sua manifestação pública,
de forma a não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata
de parentes. A formação da família moderna não consanguínea tem
sua base na afetividade e nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da solidariedade (...)” (TJSP, Apelação n. 000642226.2011.8.26.0286, 1ª Câmara de Direito Privado, Itu, Rel. Des. Alcides
Leopoldo e Silva Junior, j. 14.08.2012).
Para Paulo Luiz Netto Lobo (2008, p. 3): “A afetividade é construção cultural, que se
dá na convivência, sem interesses materiais, que apenas secundariamente emergem
quando ela se extingue. Revela-se em ambiente de solidariedade e responsabilidade” como todo princípio, ostenta fraca densidade semântica, que se determina
pela mediação concretizadora do intérprete, ante cada situação real. Pode ser assim
traduzido: onde houver uma relação ou comunidade unidas por laços de afetividade, sendo
estas suas causas originária e final, haverá família.
2.2 RECONHECIMENTO JURÍDICO DA FILIAÇÃO POR SOCIOAFETIVIDADE
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O reconhecimento dos filhos é ato jurídico que possui características especiais, pois
constitui estado, é personalíssimo, irrevogável e unilateral, não havendo vontade de
terceiro ou do filho incapaz, salvo em vício de consentimento.
2.2.1 CONCEITO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
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Além de ser um vínculo natural, o parentesco é também uma vinculação jurídica,
que resguarda direitos e atribui deveres recíprocos. Segundo Silvio Rodrigues,
parentesco não se limita apenas ao conceito que vincula as pessoas que são
descendentes umas das outras ou de um tronco em comum, mas também abrange o
parentesco civil e o parentesco por afinidade.
O vínculo socioafetivo aparece como uma força jurídica expressiva e, por essa razão,
merece atenção e regulamentação. Afinal, o artigo 1.593 do Código Civil admite não
somente o parentesco consanguíneo, mas também o civil de outra origem. O
reconhecimento formal da filiação socioafetiva é feito no âmbito da Justiça. Durante o
processo, o juiz observará se o vínculo declarado se destacar como uma relação
comprovadamente socioafetiva, típica de uma relação filial, que seja pública, contínua,
duradoura e consolidada.
Nesse contexto, como já é de conhecimento geral, a Corregedoria Nacional do
Conselho Nacional de Justiça editou, em 14 de novembro de 2017, o Provimento nº 63
estabelecendo regras para o procedimento do registro extrajudicial da filiação socioafetiva,
estipulando na ocasião, dentre outras matérias, que o reconhecimento voluntário da
paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade seria autorizado
perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais (art. 10).
Ao final do processo, com a decisão pelo reconhecimento da filiação, a Justiça
determina que seja alterado o registro de nascimento do filho, com a inclusão do nome do
pai e/ou mãe socioafetiva, bem como dos avós.
O reconhecimento da filiação socioafetiva pode ser buscado a qualquer tempo, até
mesmo após a morte dos pais. Para tanto, o juiz observará as provas que evidenciem o tipo
de relação existente.
O reconhecimento do parentesco socioafetivo produz os mesmos efeitos,
pessoais e patrimoniais, do parentesco biológico, tanto para os pais, quanto para os
filhos. Portanto, aos filhos estão assegurados direitos como o recebimento de pensão
alimentícia e a convivência familiar, entre outros, e aos pais o mesmo vale p ara
questões como guarda e direito de visita.
ROSANA FACHIN, desembargadora e doutora em Direito de Família no Paraná,
adverte:
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“A paternidade dos laudos. Inicialmente ressalto a importância da
engenharia genética no auxílio das investigações de paternidade por
meio do exame de DNA. Sem embargo dessa importante
contribuição, é preciso equilibrar a verdade socioafetiva com a
verdade de sangue, pois o filho é mais que um descendente genético,
devendo revelar uma relação construída no afeto cotidiano. Em
determinados casos, a verdade biológica deve dar lugar à verdade do
coração; na construção de uma nova família, deve-se procurar
equilibrar estas duas vertentes: a relação biológica e a relação
socioafetiva.” (Em busca da família no novo milênio, Anais do III
Congresso Brasileiro de Direito de Família, BH, 2002, pág. 63).
PAULO LUIZ NETTO LÔBO, da Universidade de São Paulo, pontifica:
“Projetou-se, no campo jurídico-constitucional, a afirmação da
natureza da família como grupo social fundado essencialmente nos
laços de afetividade. A filiação biológica era nitidamente recortada
entre filhos legítimos e ilegítimos, a demonstrar que a origem
genética nunca foi, rigorosamente, a essência das relações familiares.
A igualdade entre filhos biológicos e adotivos implodiu o
fundamento da filiação na origem genética. O que há de comum
nessa concepção plural de família e filiação é a relação entre eles
fundada no afeto. O princípio da afetividade especializa, no campo
das relações familiares, o macro princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF). O princípio jurídico da afetividade faz
despontar a igualdade entre irmãos biológicos e adotivos e o
respeito a seus direitos fundamentais, além do forte sentimento de
solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada pelo
prevalecimento de interesses patrimoniais. É o salto à frente da
pessoa humana nas relações familiares.” (Princípio jurídico da
afetividade na filiação, Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de
Família, BH, 2000, págs. 245-253).
LUIZ EDSON FACHIN, professor titular de Direito Civil da UFPr, em seus
“Comentários ao novo Código Civil”, 2004, com a autoridade e experiência de civilista,
proclama:
“[…] como bem se reconhece, “a paternidade, mais do que ato de
procriação, é fato cultural. A procura pelo vínculo biológico é um
meio de melhor alcançar a dignidade humana do filho, uma vez que
não existam vínculos socioafetivos suficientes para superar o dado
genético em razão do amor. Não há, a rigor, fórmula geral e abstrata
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capaz de compreender a gama de situações humanas que se vertem
em demandas sobre a paternidade e litígios concernentes aos filhos
na separação e no divórcio. O Direito administra possibilidades num
campo recheado de complexidade.” (Pág. 74)
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Tais reflexões demonstram que se vive hoje, no Direito de Família contemporâneo,
um momento em que há duas vozes soando alto: a voz do sangue (DNA) e a voz do coração
(AFETO). Isto demonstra a existência de vários modelos de paternidade, não significando,
contudo, a admissão de mais de um modelo deste elo a exclusão de que a paternidade
não seja, antes de tudo, biológica.
No entanto, o elo entre pais e filhos é, principalmente, socioafetivo, moldado pelos
laços de amor e solidariedade, cujo significado é muito mais profundo do que o elo
biológico.
A doutrina aponta três requisitos da paternidade socioafetiva: o nome, o trato e a
fama. O filho que usa o nome do seu pai socioafetivo por longo tempo já tem no seu
registro a marca da sua identidade familiar. O tratamento recíproco entre pai e filho
socioafetivos, dando e recebendo afeto, assistência, convivência prolongada e exclusiva,
com transmissão de valores, constituem a exteriorização dessa paternidade real e efetiva.
E a fama consiste na aparência e notoriedade desse estado de filiação paternidade perante
os familiares, amigos, vizinhos e a comunidade.
2.3 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
A flexibilização do art. 178, §§ 3º e 9º do CC, a nova Constituição, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, art. 27 e o art. 1601 do novo Código Civil, direcionou a seguintes
decisões:
TJRS “A verdade biológica não se sobrepõe à relação paterno-filial
havida por 28 anos, entre o investigante e seu pai registral. A
paternidade deve ser vista como um ato de amor e desapego
material, e não simplesmente como um fato biológico.
Reconhecimento da filiação socioafetiva.” (Apel. 70008792087, 8a
CC, rel. Catarina Rita Kriegear Martins, j. em 23/09/2004).
“Se a parte já contava mais de trinta anos de idade ao ajuizar a ação
e sempre soube da inexistência do liame biológico com os pais
registrais, mas manteve com eles e com o irmão proveniente dessa
relação, estreito liame social e afetivo, descabe buscar a
desconstituição do vínculo, tendo ocorrido de forma indelével a
decadência do seu direito. Inteligência do art. 362 do Código Civil de
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1916.” (Apel. 70011110327, 7a CC, rel. Sérgio Fernando de
Vasconcelos Chaves, j. em 04.05.2005).
“Caso em que, ao registrarem a investigante, os pais registrais
fizeram uma “adoção à brasileira”. Ao depois, os pais registrais foram
os pais socioafetivos da investigante. Verdade socioafetiva que
prevalece sobre a verdade genética.” (Apel. 70010973402, 8a CC, rel.
Rui Portanova, j. em 04.08.2005).
“Não restou demonstrada a alegação de erro substancial no
momento em que a paternidade foi registrada. Ademais, com o
tempo, restou configurada a paternidade socioafetiva, que prevalece
mesmo na ausência de vínculo biológico.” (Apel. 70012504874, 8a
CC, rel. Rui Portanova, j. em 20.10.2005).
“EMENTA: NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO.
CARACTERIZAÇÃO DA
FILIAÇÃO
SOCIOAFETIVA.
PEDIDO
JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. Entre a data do nascimento da criança
e o ajuizamento da ação transcorreu mais de onze anos. Narrativa da
petição inicial demonstra a existência de relação parental. Sendo a
filiação um estado social, comprovada a posse do estado de filho,
não se justifica a anulação de registro de nascimento.
Reconhecimento da paternidade que se deu de forma regular, livre e
consciente, mostrando-se a revogação juridicamente impossível.”
(Apel. 70012665444, 7a CC, rel. Maria Berenice Dias, j. em
14/12/2005).
“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. PAI REGISTRAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO ACOLHIDA. HIPÓTESE DE DECADÊNCIA. É de ser acolhida
a preliminar de extinção do processo em face da decadência. Decaiu
o requerente do direito que possuía de impugnar a paternidade
registral e ver reconhecida a paternidade biológica em 28.03.1988,
quatro anos após atingir a maioridade. Assim, o ajuizamento da ação
vinte anos depois de decorrido o prazo legal previsto para impugnar
a paternidade registral, não pode ser admitida.” (Agravo de
Instrumento 70015624828, 7a CC, rel. Ricardo Raupp Ruschel, j. em
06/09/2006).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PAI
REGISTRAL QUE É MARIDO DA MÃE. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE.
Cuida-se de parentalidade ficta, estabelecida a partir da presunção
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de paternidade do marido da mãe (pater is est), hipótese prevista no
art. 1.597 do CCB. 2. Não há falar em erro como vício de
consentimento se a relação de parentesco se forja por força de
imperativo legal e ao longo de 25 anos houve a convivência da autora
com o pai registral, encontrando-se o marido e mulher ainda
casados. No caso concreto, coincidem a filiação noticiada no registro
civil e aquela que se firmou na posse do estado de filho.” (Apel.
70015797301, 7a CC, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. em 13.09.2006).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO. PREPONDERÂNCIA DA
FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA ESTABELECIDA ENTRE A MENOR E O PAI
REGISTRAL. 1. A moderna noção de família, fundada no afeto, não
admite a preponderância absoluta da verdade biológica sobre a
situação socioafetiva consolidada entre a investigante e o pai
registral, o único que ela conhece e que muito a ama, que tem a sua
guarda e é responsável exclusivo por todos os cuidados dispensados
à menina desde os oito meses de vida. 2. Não há nenhuma vantagem
em alterar o registro civil da menor para desconstituir a filiação
socioafetiva, tirando dela um pai que mesmo sabendo não possuir
vínculo biológico, segue lhe amando, cuidando e protegendo, para
atribuí-la ao pai biológico, que, mesmo ciente do vínculo genético, já
manifestou que não a quer como filha, tampouco desejando assumir
as obrigações inerentes à paternidade.” (Apel. 70016894719, 7a CC,
rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. em 29/11/2006).
“EMENTA. PEDIDOS DE DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO DE
FILIAÇÃO
CUMULATIVAMENTE
COM
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE. OPOSIÇÃO DO PAI REGISTRAL. VÍNCULO
SOCIOAFETIVO. 1. Cabe apenas ao marido o direito de contestar a
paternidade dos filhos nascidos de sua mulher. Inteligência do art.
1601 do CCB. 2. O filho maior pode impugnar o reconhecimento da
sua filiação apenas dentro de quatro anos que se seguirem à
maioridade civil, sendo totalmente descabida a ação se proposta
quando o filho já contava 38 anos, é casado e inclusive já possui filho.
Art. 1.614, CCB. 3. A anulação do registro, para ser admitida, deve ser
sobejamente demonstrada como decorrente de vício do ato jurídico,
ou seja, coação, erro, dolo, simulação ou fraude, o que não se verifica,
quando se trata de uma declaração de paternidade feita pelo marido
da mãe em relação a filho que foi concebido e nasceu na constância
do casamento. 4. Mesmo que esteja ausente o liame biológico, pelo
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fato de a mãe do autor ter sido infiel ao pai registral, induzindo-o a
erro, descabe desconstituir a relação jurídica de paternidade quando
resta incontroversa a existência da filiação socioafetiva, e o pai
registral (e socioafetivo) não concorda com a desconstituição do
registro civil.” (Apel. 70018883215, 7a CC, rel. Sérgio Fernando de
Vasconcelos Chaves, j. em 27/06/2007).
Ao analisar os casos, percebe-se que tendência hoje dos tribunais é o acolhimento
da filiação socioafetiva, a ponto de fazê-la predominar no conflito com a biológica - o
julgador não pode fechar os olhos a esta realidade que se impõe e o direito não deve
deixar de lhe atribuir efeitos –, se afeto persiste de forma que pais e filhos constroem uma
relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado desconsiderar o vínculo
meramente sanguíneo, para reconhecer a existência de filiação jurídica.
3

CONCLUSÃO

Este artigo analisou questões e desafios importantes e atuais que se colocam com
as transformações ocorridas no campo da família, filiação e parentalidade. Ao longo do
desenvolvimento da pesquisa versou sobre os conceitos, elementos constitutivos, os
princípios e os efeitos relacionados ao reconhecimento do instituto da filiação socioafetiva
de acordo com a legislação pátria como também na posição doutrinaria de alguns autores
em relação, seja de crítica e recusa ou de acolhimento e problematização. Ademais, sobre
os aspectos controvertidos mencionados pela jurisprudência e, de acordo com o
direcionamento de cada uma dessas fontes primárias chegou-se ao objetivo qual se
constituiu em analisar o conceito de filiação por socioafetiva e identificar os modos de
reconhecimento desse vínculo de parentesco. Alfim restou confirmado a hipótese proposta
de que a filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico do vínculo parental motivado
nas expressões do afeto e nos princípios constitucionais que norteiam a proteção da
dignidade da pessoa humana e da unidade família, base fundamental da sociedade.
Nesse contexto, o instituto do parentesco civil se mostrou renovado quando,
secundarizando o caráter biológico, priorizou a afetividade como elemento essencial para
caracterizar a relação parental, por conseguinte a inevitável revisão conceitual do instituto
do Parentesco Socioafetivo, destacando a definição do vínculo de filiação, os atributos do
reconhecimento e os efeitos jurídicos no ordenamento pátrio.
Mapeada a discussão em torno da parentalidade socioafetiva é seguro afirmar que,
socialmente, o que gera efetivamente a filiação socioafetivo é o reconhecimento voluntário
– diferente do forçado judicialmente ou o derivado do ato solene estabelecido na lei –,
logo, a filiação deve, sobretudo, ser vista como um ato de amor e desapego material, e não
simplesmente como um fato biológico.
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A filiação socioafetiva ou desbiologização da paternidade tem por defensores
eminentes juristas e filósofos do direito, como se pôde conferir no desenvolvimento da
pesquisa.
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(orientadora)
RESUMO: O presente artigo procura trazer uma reflexão sobre multiparentalidade, seu
conceito e sua aplicação na busca de resoluções dos conflitos decorrentes da coexistência
de diferentes filiações, que podem ser registrais, biológicas ou socioafetivas. Isso porque
há diversos casos nos quais a paternidade ou a maternidade biológicas ou registrais não
são as mesmas que as socioafetivas. É perceptível que o conceito de família se modificou
ao longo da evolução da sociedade, o que fez com que um formato distinto para a filiação
fosse concedido, bem como teve repercussão constitucional. Sendo assim, se faz
necessário uma análise histórica sobre o estado de filiação no ordenamento jurídico para
que haja um entendimento sob ótica da origem genética, e sobre o ponto afetivo. Por fim,
apontando a necessidade de lei específica que regulamente o tema para garantir a
proteção dessa realidade cada vez mais comum à sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Filiação. Multiparentalidade. Socioafetividade. Evolução da Família.
ABSTRACT: This article seeks to bring a reflection on multiple parenthood, its concept and
its application in the search for resolutions of conflicts arising from the coexistence of
different filiations, which can be registry, biological or socio-affective. This is because there
are several cases in which the biological or registered paternity or maternity are not the
same as the socio-affective ones. It is noticeable that the family confection has changed
along the evolution of society, which has caused a distinct format for filiation to be granted,
as well as having constitutional repercussions. Thus, a historical analysis of the filiation
status in the legal system is necessary to understand the filiation status from the point of
view of genetic origin, and on the affective point of view. Finally pointing out the need for
specific law regulating the issue to ensure the protection of this reality increasingly
common to the Brazilian society
KEYWORDS: Parentage. Multiparentality. Socio-affectivity. Evolution of the Family.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. NOÇÕES CONCEITUAIS DE FAMILIA. 2. A EVOLUÇÃO DA
FILIAÇÃO E MULTIPARENTALIDADE. 2.1 MULTIPARENTALIDADE, CONCEITO E APLICAÇÃO.
2.2 SOCIOAFETIVA. 3. IMPACTO DA MULTIPARENTALIDADE NO ÂMBITO DO DIREITO DE
FAMILIA. 4 ANALISE JURISPRUDENCIAL DE ACORDO COM O STF. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
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INTRODUÇÃO
A partir da segunda metade do século XX, o direito de família obteve diversas
transformações, chegando o seu ápice a inclusão de dispositivos na Constituição Federal
de 1988, na qual a regulamentação de certos textos fez com que nascesse leis especificas
para o tema em questão. Como exemplo dessa informação, pode-se citar a lei 8.069 de
1990, conhecido como o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como principal
característica um sistema de proteção aos menores de idade; outro dispositivo é a lei 7.841
de 1989 juntamente com a lei 8.560 de 1992, que dizem respeito ao reconhecimento do
filho e a investigação de paternidade.
Seguindo o exemplo da Constituição Federal, o legislador ao aprovar o Código
Civil de 2002 introduziu as mudanças ocorridas no texto constitucional atual e converteu
em princípios que vinham decorrente da Constituição em dispositivos positivados. É
possível perceber, ao decorrer do estudo do Código de 2002 que, o direito de família
constitui praticamente todo o Livro IV da Parte Especial, e o que mais mostrou
modificações entre um código e outro, pelo fato de que no antigo essa parte do direito
não era regulamentado.
Vale dizer que na tradição do Direito de Família no Brasil, sempre houve um
certo conflito entre filiação biológica e filiação sócio afetiva, sendo a primeira sempre
beneficiada em detrimento da segunda. Somente recentemente a filiação sócia afetiva teve
uma categoria própria e uma construção adequada pelos juristas. No direito, o fator
biológico sempre fora considerado como a “verdade real” da filiação por conta da
decorrência história de que o filho legitimo é o biológico. Entretanto, muitas mudanças
ocorreram no direito brasileiro, sendo assim, cabe o estudo para entender como se
estabelecem os vínculos de filiação na legislação pátria.
Atualmente, no direito positivo do nosso país, há o reconhecimento de três
formas de filiação: filiação biológica, por vinculo civil e a filiação por vinculo socioafetivo.
No que diz respeito ao vínculo socioafetivo, é perceptível que a jurisprudência e a doutrina
vêm reconhecendo esse vínculo como filiação, ou seja, se desprendendo das amarras
históricas de filhos “legítimos” que eram somente os biológicos.
Já o vínculo civil, diz respeito a adoção, tendo como base o afeto entre um dos
cônjuges e os parentes do outro, de acordo com Maria Helena Diniz (2002; p. 88) a adoção
é entendida como um ato jurídico no qual, independente de relação consanguíneo, se
estabelece um vínculo de filiação, trazendo na condição de filho alguém para sua família.
E por último, a filiação biológica ou natural, que possui origem na
consanguinidade, ou seja, a filiação é estabelecida pelos laços de sangue entre pais e filho.
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Vale dizer que, no Código Civil de 2002, no artigo 1.593, há o reconhecimento
de “outra origem” quando se trata da filiação, provando assim, que a filiação biológica não
é mais ou menos importante que outros tipos de filiação, mas que todas possuem os
mesmos direitos
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O reconhecimento jurídico da multiparentalidade faz com que o direito
brasileiro reconheça diferentes formações familiares e, dessa maneira, permite que mais
pessoas tenham acesso a direitos a todos garantidos, como a possibilidade de pensão
alimentícia e participar como herdeiro necessário em um eventual processo de inventário
O conceito de família dentro do direito brasileiro mudou bastante no decorrer
de pouco mais de 100 anos. O Código Civil de 1916, por exemplo, reconhecia como família
aquela que era formada pelo homem, mulher e seus filhos.
Sabe-se, no entanto, que embora fosse ideal aos olhos dos parâmetros legais e
culturais da época, esta formação de família não era adotada em todos os âmbitos
familiares, haja vista que nem sempre os filhos eram criados pelos pais biológicos única e
exclusivamente, em decorrência de inúmeros fatores, tal como ocorre atualmente.
É importante lembrar que nem sempre os filhos eram todos oriundos do
casamento, sendo os filhos divididos por meio de uma classificação que trazia os ditos
“legítimos”, “naturais”, “incestuosos”, “adulterinos” e “adotivos”.
Essa classificação, atualmente em desuso, era discriminatória e dava privilégios
a determinados filhos em detrimento de outros, unicamente por sua origem – tida por lei
como adotiva, ilegítima ou espúria.
A classificação dos filhos fazia com que estes que não se originaram do
casamento fossem impedidos ou parcialmente impedidos de usufruir com plenitude de
determinados direitos, como o direito à herança, por exemplo. Esse e outros fatores
contribuíram para que no decorrer do tempo outras formações familiares fossem também
contempladas pela lei, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e
posteriormente entrada em vigor do Código Civil de 2002.
A Constituição Federal de 1988, conhecida por Constituição Cidadã, trouxe
inúmeros avanços para o Direito de Família, haja vista que o princípio da dignidade da
pessoa humana mudou totalmente o caráter patrimonialista do então Direito de Família
da época, fazendo com que o novo enfoque fosse colocado nas pessoas envolvidas dentro
da relação familiar – filhos e cônjuges, por exemplo.
Nesse sentido, o reconhecimento de outras formas de filiação e,
consequentemente, da Multiparentalidade, é importante para que possam ser concedidos
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a todos aqueles que dela usufruem de direitos garantidos a outros filhos, como o direito à
herança e pensão alimentícia.
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Pretende-se que o futuro artigo contribua de maneira positiva para a sociedade,
uma vez que a intenção é que sejam realizadas pesquisas acadêmicas com o presente
trabalho, tornando-se, assim, fonte de conhecimento aos atuais e futuros operadores do
direito.
1 Noções conceituais de família.
Desde os tempos remotos, a entidade da família teve um uma evolução
gradativa até o momento atual. De acordo com Noé Medeiros (1997. p. 24.) a instituição
da família pode ser colocada como mais antiga do que o Estado, sendo assim, a família se
torna uma célula germinal da comunidade estatal.
Na explicação de Rodrigo da Cunha Pereira (2012. p. 12.) a evolução da família
pode ser entendida a partir de três fases históricas, sendo elas: o estado selvagem, barbárie
e civilização.
“No estado selvagem, os homens apropriam-se dos produtos da
natureza prontos para serem utilizados. Aparece o arco e a flecha e,
consequentemente, a caça. É aí que a linguagem começa a ser
articulada. Na barbárie, introduz-se a cerâmica, a domesticação de
animais, agricultura e aprende-se a incrementar a produção da
natureza por meio do trabalho humano; na civilização o homem
continua aprendendo a elaborar os produtos da natureza: é o
período da indústria e da arte. ”
De acordo com o Código Civil de 1916, a entidade familiar possuía ligação com
dois pontos fundamentais, sendo eles o casamento formal e a consanguinidade.
Entretanto, com o passar dos anos e da evolução da sociedade, um novo conceito de
família passou a ter espaço no meio jurídico, passando por uma desvinculação dos
conceitos e comparações originais, e passando a ter como base a afetividade, amor e
carinho, e não casamento e procriação como antigamente.
A partir dessa ideia, Silvio Neves Baptista (2014, p. 26) comenta que: “Com o
surgimento da industrialização, ocorreu o processo de urbanização acelerada e o
surgimento de movimentos de emancipação das mulheres. Daí em diante, ocorreram
profundas transformações econômicas e sociais, consequentemente comportamentais,
que puseram fim à instituição familiar nos moldes patriarcais.”
Percebe-se assim que atualmente, as famílias formadas não possuem vínculos
somente de casamento solene ou outras formas formais. Ademais, a formação de família
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numerosas e extensa passou para um modelo atual de família mais restrita, sem muitos
filhos, mas sim com um número reduzido de componentes.
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Quando se analisa por esse víeis de diminuição na composição da família, no
campo da demografia e das estatísticas: “as unidades de vivência dos brasileiros são objeto
de pesquisa anual e regular do IBGE, intitulada Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios (PNAD). Os dados do PNAD têm revelado um perfil das relações familiares
distanciado dos modelos legais (...)” (LÔBO, 2015, p. 72)
Já na Constituição Federal da República Brasileira (1988, p.1) pode-se encontrar
o conceito de família em seu art. 226, entendendo como sendo: “A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado”.
Pelo entendimento de Rolf Madaleno (2015, p.36) um dos pontos acerca das
mudanças ocorridas no conceito tradicional de família é importante entender que:
A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental,
biológica, institucional vista como unidade de produção cedeu lugar
para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou
homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na
afetividade e de caráter instrumental.
Pelo entendimento da Constituição Federal, se encontra no seu texto como
entidades familiares os seguintes modelos: casamento (art. 226 § 1º e § 2º, CF), união
estável (art. 226 § 3º, CF) e família monoparental (art. 226 § 4º, CF).
Por mais que a Constituição Federal somente liste esses três tipos de entidades
familiares, Paulo Lobo (2015; p.88) descreve que há diversas outras entidades que precisam
ser consideradas. Essas outras entidades são pautadas na afetividade, na estabilidade e na
ostensibilidade.
2 A evolução da filiação e multiparentalidade.
A família até o século XX era completamente patriarcal, matrimonializada e
hierarquizada. O pai era sinônimo de autoridade, o chefe da família, possuindo poder sobre
a vida dos membros da família. Para Maria Berenice Dias “a família constituída pelo
casamento era a única a merecer reconhecimento e proteção estatal, tanto que sempre
recebeu o nome de família legítima.” (2013, p. 360)
Sendo assim, no passado o conceito de filiação nascida a partir de uma ideia
discriminatória pelo fato de que a Lei 3.071 de 1º de janeiro de 1996, que teve vigor por
mais de 80 anos no Brasil, fazia a classificação dos filhos a partir do estado civil dos pais.
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No Código Civil de 1916 havia a classificação de filhos legítimos e ilegítimos.
“Legítimo era o filho biológico, nascido de pais unidos pelo matrimônio; os demais seriam
ilegítimos.” (LOBO, 2004, p.48). Os filhos que eram legítimos possuíam a proteção pela
presunção pater is est quem nuptiae demonstrant. Essa presunção dizia que os filhos
nascidos na constância do casamento têm por pai o marido de sua mãe.
A maternidade do filho gerado por meio de relação sexual entre
marido e mulher era certa, vez que ela se manifesta por sinais físicos
inequívocos. A paternidade era incerta e a presunção se atribuía
diante do fundamento da fidelidade conjugal por parte da mulher.
(ZENI, 2009, p.63)
Os ilegítimos eram classificados por aqueles que nasciam fora do casamento, e
eram divididos em espúrios ou naturais. “A filiação natural dava-se quando os genitores
não possuíam vínculo matrimonial, não eram casados com terceiros, nem havia entre eles
impedimento para o casamento.” (CYSNE, 2008, p. 194).
Na classificação dos espúrios estavam as crianças que nasciam a partir do
adultério e incesto.
Denominava-se filiação adulterina, quando o pai, a mãe ou ambos
mantivessem vínculo conjugal com outra pessoa no momento da
concepção ou do nascimento da criança. Os filhos adulterinos
poderiam ser divididos em a matre, a patre ou a matre e a patre.
(CYSNE, 2008, p. 194)
Enquanto os filhos naturais poderiam ser legitimados por meio do casamento
posterior, ou seja, se seus pais viessem se casar após gerar a criança, a paternidade seria
reconhecia espontânea ou juridicamente, como se pode encontrar no artigo 355 do Código
Civil de 1916: “O filho ilegítimo pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou
separadamente. ”
Um dos efeitos do casamento era a legitimação que ocorria, nas palavras de
Gonçalves (2014, p.321) “tinha este o condão de conferir aos filhos havidos anteriormente
os mesmos direitos e qualificações dos filhos legítimos, como se houvessem sidos
concebidos após as núpcias.” Além de que, o artigo 352 do Código menciona que: “Os
filhos legitimados são, em tudo, equiparados aos legítimos.”
Vale destacar que a adoção era criticada por diversos doutrinadores, um deles
era Washington de Barros Monteiro (2018, p. 261-262), dizendo que:
Trata-se de instituto olhado com reserva e prevenção, constituindose em objeto das mais contraditórias apreciações. Realmente, de um
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lado, ele é encarado como simples meio de transmitir nome e
patrimônio nas famílias aristocráticas. Além disso, através da adoção,
podem ser introduzidos, na comunidade familiar, filhos incestuosos
e adulterinos, burlando-se a proibição legal de seu reconhecimento
e implantando-se assim situação incompatível com a existência da
família legítima. É ela ainda causa de muitas ingratidões e
arrependimentos. Por fim, remata-se, cuida-se de instituto supérfluo,
porque dele não carece o adotante, em absoluto, para acolher e
amparar filhos de outrem, ou para proteger criaturas desvalidas e
abandonadas.
Para que a adoção pudesse ocorrer era necessário que alguns requisitos fossem
preenchidos, como idade mínima do adotante fosse de 50 anos, o que, após, foi reduzida
para 31 anos pela Lei 3.133, e em 1990 a lei 8.069 diminuiu para os 21 anos caso a pessoa
fosse casada e só podendo adotar após 5 anos de casada. Era necessário 18 anos de
diferença entre o adotante e o adotado, necessário o consentimento do adotado ou seu
representante legal e, por fim, a escritura pública.
A Lei nº 6.515 de 26 de dezembro 1977, conhecida como a lei do divórcio, trouxe
algumas alterações relevantes, como por exemplo a possibilidade do reconhecimento de
paternidade do filho gerado fora do casamento por meio do testamento cerrado, assim
como equiparou o direito de herança a todos os filhos.
Lei 6.515/77 (Lei do Divórcio), que alterou a Lei 883/49, pela inclusão
de parágrafo único ao seu artigo 1º, possibilitando que qualquer dos
genitores, ainda que casado com outrem e na constância deste
casamento, pudesse reconhecer filho extraconjugal, desde que por
testamento cerrado; no artigo 2º, igualou-se o direito à herança dos
filhos consangüíneos [sic] de qualquer natureza (HIRONAKA, 2000)
Nas palavras de Maria Berenice Dias, pode-se entender que:
Negar a existência da prole ilegítima simplesmente beneficiava o
genitor e prejudicava o filho. Ainda que tivesse sido o pai quem
cometera o delito de adultério – que à época era crime-, infringindo
o dever de fidelidade, o filho era o grande perdedor. Singelamente,
a lei fazia de conta que ele não existia. Era punido pela postura do
pai, que se safava dos ônus do poder familiar. (2013, p. 361)
A partir desse ponto, é possível visualizar o desenvolvimento que ocorreu nessa
esfera do direito em família. Se compreende que saímos do status de filho ilegítimos,
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aqueles que eram derivados fora do casamento, para uma abrangência na filiação, que
iremos estudar adiante.
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2.1 Multiparentalidade, conceito e aplicação.
Quando se toca no assunto multiparentalidade é pode se entender como um
modelo oposto do modelo dúplice de duas pessoas no registro de nascimento de alguém.
A ideia de multiparentalidade é explicada como a possibilidade de haver o registro de duas
mães e um pai ou dois pais e uma mãe, ou até mesmo dois pais e duas mães, ou seja, tanto
aos pais biológicos como os afetivos, pelo fato de que um registro não precisa excluir a
outra, criando a multiparentalidade.
No livro do professor Christiano Cassettari (2017. p. 184/185), se encontra o
entendimento de Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues a respeito
da multiparentalidade, a qual expõe que:
“Em face de uma realidade social que se compõe de todos os tipos
de famílias possíveis e de um ordenamento jurídico que autoriza a
livre (des)constituição familiar, não há como negar que a existência
de famílias reconstituídas representa a possibilidade de uma múltipla
vinculação parental de crianças que convivem nesses novos arranjos
familiares, porque assimilam a ﬁgura do pai e da mãe aﬁm como
novas ﬁguras parentais, ao lado de seus pais biológicos. Não
reconhecer esses vínculos, construídos sobre as bases de uma relação
socioafetiva, pode igualmente representar ausência de tutela a esses
menores em formação.”
Para melhor entendimento da multiparentalidade vale destacar o ponto
apontado por Karina Azevedo Simões de Abreu (2014; p. 1): “trata-se da possibilidade

jurídica conferida ao genitor biológico e/ou do genitor afetivo de invocarem os princípios
da dignidade humana e da afetividade para ver garantida a manutenção ou o
estabelecimento de vínculos parentais.”

Desse modo, pode-se dizer que a multiparentalidade é uma ideia que surgiu a
partir de relação de afetividade desenvolvida por uma entidade familiar, foi uma evolução
jurídica consolidada pelos anseios da sociedade, podendo se afirmar que o afeto tornouse um valor jurídico, hoje vastamente protegido pelos tribunais do País.
Com lacuna na legislação sobre o tema, há uma certa insegurança jurídica,
dificultando o posicionamento do Poder Judiciário nas demandas voltadas à
temática. Com isso, a criança e o adolescente são os mais afetados por esse déficit, pois o
mesmo impede a construção de novos arranjos familiares, fazendo com que o princípio do
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melhor interesse do menor, o qual garante o acesso ao convívio familiar, esteja sendo
ferido.
A partir dessa ótica, Barcellos (2008, p.32) escreve sobre a importância dos
princípios constitucionais, sobretudo, no Direito de Família:
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A Constituição Federal de 1988 ao fixar a dignidade como princípio
central do Estado, jurisdicizando o valor humanista, disciplinou a
matéria ao longo do texto através de um conjunto de princípios,
subprincípios e regras, que procuram concretiza-lo evidenciando os
efeitos que destes devem ser extraídos.
Por existir diversas opiniões sobre a temática, não há como abalizar exatamente
os critérios da multiparentalidade. O interprete ou julgador deve estar atento aos princípios
constitucionais, assim como a legislação. Seu parecer não surgirá da maneira que lhe
condisser.
De acordo com a Desembargadora Substituta Denise Volpato em acórdão de
sua relatoria:
Ora, a tendência atual do Direito, e mais especificadamente do
Direito de Família, é a de gradativamente abandonar as formas
jurídicas rígidas e em confronto com a realidade social em nome da
satisfação da plena liberdade de desenvolvimento dos cidadãos no
seio social. Assim, com base na Teoria Neoconstitucionalista, a
interpretação das normas exige um exercício mais apurado do jurista
porquanto o Direito necessita ser compreendido como uma
ferramenta de promoção da dignidade humana e integração social,
assim, como tal, devem amoldar-se à realidade na qual está inserido,
e não a desprezar em nome de conceitos arcaicos e superados de
célula familiar e sociedade. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.021277-1,
de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Denise Volpato, j. 14-5-2013).
Desse modo, percebe-se que os contornos na multiparentalidade são diversos,
no Direito de Família atual, após a vigência da Constituição, além dos critérios legais,
encontrados no Código Civil, e biológico, onde se configura geneticamente. Os juristas e
doutrinadores adotaram o critério afetivo como base de reconhecimento de paternidade
ou maternidade.
2.2 Socioafetividade
A filiação teve sua proteção ampliada, ou seja, não mais se resume ao
envolvimento somente ao matrimônio ou a hierarquização de vínculos, de acordo com o
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que se encontra disposto no o art. 227, § 6º, do texto constitucional: “Os filhos, havidos ou
não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 1988).
Assim, a paternidade socioafetiva faz com que a própria dignidade da pessoa
humana passe a ser ouvida, por admitir que uma pessoa tenha reconhecido seu histórico
de vida e a condição social ostentada, valorizando, além das questões formais, a regular
adoção, a verdade real das circunstâncias.
Por mais que o princípio da afetividade não tenha sido positivado na
Constituição Federal, é possível que o mesmo seja reconhecido como um princípio jurídico,
pelo fato de que sua definição é construída através de uma interpretação sistemática do
texto constitucional (art. 5º, § 2ºCF): Art. 5.º, § 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” (BRASIL,
1988).
De acordo com Paulo Lobo, o conceito de filiação envolve o vínculo proveniente
da socioafetividade, manifestada por meio da noção da posse de estado:
Filiação é conceito relacional; é a relação de parentesco que se
estabelece entre duas pessoas, uma das quais nascida da outra, ou
adotada, ou vinculada mediante posse de estado de filiação ou por
concepção derivada de inseminação artificial heteróloga (LÔBO,
2008, 192).
Observando o discurso de Pietro Perlingieri (2008, p. 44), entende-se que
também é possível apontar o progresso da afetividade na definição das relações familiares
no direito comparado:
O sangue e o afeto são razões autônomas de justificação para o
momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio
constante e espontânea exercem cada vez mais o papel de
denominador comum de qualquer núcleo familiar. O merecimento
de tutela da família não diz respeito exclusivamente às relações de
sangue, mas, sobretudo, àquelas afetivas que se traduzem em
comunhão espiritual e de vida
De acordo com o jurista Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p. 25): [...]
a manutenção da filiação socioafetiva, mesmo que comprovada a ausência do vínculo
biológico está de acordo com o sentido civil-constitucional de filiação apurado pelo direito
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de família contemporâneo, que é unânime em afirmar que a paternidade não decorre
apenas da descendência genética.
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Com o reconhecimento da socioafetividade como vínculo parental faz com que
haja o entendimento de que nem sempre a filiação estará vinculada à descendência
biológica, pelo fato de que em sua maior parte não está. Os vínculos paterno-filiais tem
distinção entre o direito ao reconhecimento da linhagem genética e o direito de ter
reconhecida uma relação parental. Tanto jurisprudência como doutrina possuem o
entendimento sobre isso.
No artigo 41, § 1º, do ECA, se encontra a possibilidade de adoção do enteado
por sua madrasta ou padrasto, entretanto, não reconhecia a pluriparentalidade. Havia a
obrigatória destituição do poder familiar do genitor que seria substituído. Não há dúvidas
de que muitas vezes crianças e adolescentes se identificam mais com o padrasto e
madrasta do que com os genitores.
A afetividade entre padrastos, madrastas e enteados é real. Para que chegasse
ao fim a necessidade dos enteados de se identificarem como parte integrante da família
da madrasta ou do padrasto, em 2009 ocorreu uma mudança na Lei de Registros Públicos
(Lei 6.015/73), permitindo a averbação, no assento de nascimento, do apelido de família
da madrasta ou padrasto, acrescidos aos apelidos dos genitores (art. 57, § 8º). Não ocorreu
o reconhecimento da pluriparentalidade, mas a possibilidade de identificação da posse do
estado de filho pelo enteado.
Portanto, é nítido que atualmente os laços com a antiga estrutura da família
patriarcal, que envolvia laços matrimoniais, biológicos e hierárquicos, foram cortados para
novas estruturas familiares que se moldam tendo mais base no afeto no que no fator
consanguíneo.
3 Impacto da Multiparentalidade no âmbito do direito de Familia.
Na Constituição Federal de 1988 foi colocado no corpo do seu texto, de maneira
implícita, o princípio da afetividade. O qual pode ser observado no artigo 227 e, após a
leitura, pode se entender que corrigiu as violações aos direitos dos filhos que eram
concebidos fora do casamento, e relatou o direito de todos os filhos serem tratados
igualmente e assegurou a eles garantias sucessórias iguais.
Um dos doutrinadores que discute sobre o tema em questão é Christiano
Cassettari (2017, p.81) o qual relata de uma maneira concisa o que vem após o
reconhecimento da parentalidade socioafetiva:
Assim, temos que, quando um pai ou mãe reconhece a paternidade
ou maternidade socioafetiva, esse filho passará a ter vínculo de
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parentesco com seus outros parentes. Com isso surgirão os
conceitos: avós, bisavós, triavós, tataravós, irmãos, tios, primos, tiosavós socioafetivos, que irão acarretar todos os direitos decorrentes
dessa parentalidade (CASSETTARI, 2017, p. 81).
Vale entender que o direito das sucessões possui uma ligação direta com o
patrimônio que é deixado após a morte de alguém. A regra é que, após o falecimento do
dono do patrimônio, os bens são transferidos aos familiares.
De acordo com o autor Fábio Ulhoa Coelho (2012, p;82), quando se trata de
direito das sucessões, entende-se que:
“O direito das sucessões trata da transmissão do patrimônio da
pessoa física em razão de sua morte. Aproxima-se, de um lado, do
direito das coisas, por versar sobre a propriedade dos bens deixados;
de outro, do direito de família, porque os sucessores são,
normalmente, familiares do morto.”
Pelo entendimento dos princípios constitucionais, o direito igualitário de filiação
entre os filhos afetivos, adotados e consanguíneos, não é permitido que haja qualquer
discriminação entre eles quando se trata sobre o direito das sucessões, pelo fato de que a
paternidade socioafetiva possui o seu reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro,
quando se tratar da vocação hereditária.
Vale ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em um dos seus
julgados, afirmou que os pais biológicos e socioaftivos possuem as mesmas obrigações
perante o ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o voto do ministro Marco
Aurélio Dias Toffoli: “O reconhecimento posterior do parentesco biológico não invalida
necessariamente o registro do parentesco socioafetivo, admitindo-se nessa situação o
duplo registro com todas as consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive para fins
sucessórios.”

Nesse contexto se percebe que, atualmente, para o direito, a família passou a
ser entendida como um instrumento de realização pessoal do homem para alcançar sua
felicidade, levando em conta os laços afetivos e o desenvolvimento do ideal de
solidariedade.
4 Analise Jurisprudencial de acordo com o STF.
No ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão da filiação
socioafetiva em sede do Recurso Extraordinário 898.060-SC, submetido ao procedimento
da repercussão geral, apontando uma tese jurídica para aplicação a situações semelhantes,
nela dizia que: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não
468

www.conteudojuridico.com.br

impede o reconhecimento de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os
efeitos jurídicos próprios” (STF, 2016, p.01)
Vale dizer que, nessa mesma situação o Ministro Edson Fachin divergiu em seu
voto e deu provimento parcial ao recurso, reconhecendo que o vínculo socioafetivo “‘é o
que se impõe juridicamente no caso dos autos, tendo em vista que existe vínculo
socioafetivo com um pai e vínculo biológico com o genitor” (STF, 2016, p.01)
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Ainda continuando com o mesmo Ministro, em sua opinião, há distinção entre
o ascendente genético (genitor) e o pai, ao apontar que a realidade do parentesco não se
confunde exclusivamente com o aspecto biológico. “O vínculo biológico, com efeito, pode
ser hábil, por si só, a determinar o parentesco jurídico, desde que na falta de uma dimensão
relacional que a ele se sobreponha, e é o caso, no meu modo de ver, que estamos a
examinar” (STF, 2016, p.01).
No julgamento do mesmo recurso, o Ministro Teori Zavascki ratificou o
posicionamento do Ministro Fachin, e fez o seguinte acréscimo: “[...] a paternidade
biológica não gera necessariamente a relação de paternidade do ponto de vista jurídico e
com as consequências decorrentes. No caso há uma paternidade socioafetiva que persistiu,
persiste e deve ser preservada” (STF, 2016, p.01).
Nesse contexto, se entende que o STF reconheceu que uma situação fatídica, ou
seja, a filiação socioafetiva, poderia ser reconhecida independentemente da emanação da
vontade prévia do suposto pai afetivo, assegurando a pluriparentalidade.
O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou um acórdão do julgamento, no qual
havia o acolhimento a tese da Multiparentalidade, com a divulgação da deliberação que
julgou a Repercussão Geral 622: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro
público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na
origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. (STF, REx nº 898.060, Rel Min. Luiz Fux,
Plenário, pub. 24/08/2017).
Seguindo o entendimento dos doutrinadores Chaves e Rosenvald, pode se
entender que
“O pai afetivo é aquele que ocupa, na vida do filho, o lugar do pai (a
função). É uma espécie de adoção de fato. É aquele que ao dar abrigo,
carinho, educação, amor… ao filho, expõe o foro íntimo da filiação,
apresentando-se em todos os momentos, inclusive naqueles em que
se toma a lição de casa ou verifica o boletim escolar. Enfim, é o pai
das emoções, dos sentimentos e é o filho do olhar embevecido que
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reflete aqueles sentimentos que sobre ele se projetam”. (CHAVES,
Cristiano e ROSENVALD, Nelson. 2015).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

É valido que a realidade social deve ser expressa, reconhecida e levada em conta
pelos Tribunais, respeitado também o período para adaptação, a recognição da
paternidade socioafetiva pelo Direito foi um “grande passo”, a multiparentalidade deverá
ser o próximo no perpassar do tempo.
Nesse sentido, cita-se o julgado:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.564.700 – MG (2014/0282914-8). EMENTA
(E-STJ FL. 320): EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREVALÊNCIA
SOBRE A BIOLÓGICA. RECONHECIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1.
A parentalidade socioafetiva envolve o aspecto sentimental criado
entre parentes não biológicos, pelo ato de convivência, de vontade e
de amor e prepondera em relação à biológica. 2. Comprovado o
vínculo afetivo entre filho e o marido da genitora daquele, deve
prevalecer à paternidade socioafetiva. 3. Embargos infringentes
conhecidos e rejeitados. Alega-se dissídio. O recorrente invoca os
acórdãos proferidos no REsp 833.712/RS e AgRg do Ag 942.352/SP.
Sustenta, em síntese, que "se filhos adotados podem, de acordo com
o entendimento prevalente no STJ, perquirir e requerer sua filiação
biológica, muito mais caberá tal faculdade a quem foi registrado em
nome de outrem (que não seu verdadeiro genitor) por evidente erro"
(e-STJ fl. 366). No caso, a existência de paternidade socioafetiva não
retira do filho o direito de buscar o desfazimento da adoção à
brasileira e o reconhecimento do vínculo biológico. (STJ – REsp:
1564700 MG 2014/0282914-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 02/06/2017)
Assim sendo, percebe-se que houve uma evolução quando se trata da filiação,
de modo que houve destaque para que consolidem de forma adequada na avançada
doutrina brasileira. Traz boas novas a decisão do Supremo Tribunal Federal, que
certamente não finaliza essa discussão, mas contribuir ajuda para os próximos debates.
CONCLUSÃO
Nesse artigo buscou-se estudar sobre a filiação no ordenamento jurídico
brasileiro, assim como a análise do vínculo socioafetivo e a impossibilidade de sua
desconsideração.
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A Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe em seu dispositivo a igualdade
entre os filhos e transformou a ideia de filiação e família em um novo formato de
interpretações, por conta disso é possível fazer o reconhecimento de paternidade ou
maternidade socioafetivo, desde que haja o vínculo afetivo.
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Sendo assim, se afirma que o direito de família se mantém em uma constante
evolução e como prova disso teve esse avanço no qual o sentimento afetivo passou a ser
tratado como fator considerável, que cria laços e relações familiares, bem como possibilita
a inclusão de pais socioafetivos no registro civil.
Diante da importância do tema em questão, fora tentado abordar sobre esse
direito, procurando entender seus efeitos no meio jurídico, por meio de uma análise sobre
as ações estatais para que aja a concretude do direito em questão.
A família é uma entidade legal na qual a sua formação deve ser baseada em
diretivas que promovam a segurança, os direitos sociais dos indivíduos, podendo ter como
exemplo o amor, o cuidado, o zelo, levando sempre em consideração os valores que todo
ser humano deve ter para o exercício de sua cidadania na sociedade no qual faz parte.
Quando se fala da questão social, a importância desse tema se dá pela
necessidade de se ter um pai na sociedade, o que irá influenciar no crescimento e
desenvolvimento da criança e do adolescente como pessoas na sociedade. Assim
pretendeu apontar posicionamentos jurisprudenciais sobre a atual discussão.
Além de que, se torna relevante para o âmbito acadêmico pelo fato de ser
altamente discutido e por possuir diversas opiniões no âmbito doutrinário. Assim, quanto
mais esse tema se torna debatido mais o mundo jurídico irá se adaptar a ele.
Por fim, é possível afirmar que a jurisprudência, levando em conta às
modificações sociais ocorridas nos últimos anos, cada vez mais valoriza as relações
paterno-filiais baseadas no afeto, tendo como base a expressão outra origem, conforme
autoriza a redação do artigo 1.593 do Código Civil.
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PARADOXO ENTRE OS CRIMES CONTRA A HONRA E A LIBERDADE CONSTITUCIONAL
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RESUMO: O direito de expressão sendo exercido na internet sem correr o risco de cometer
algum dos crimes contra a honra. Como os dois extremos podem se alinhar? O Choque do
conservadorismo com o liberal. As linhas de pensamento Político-jurídicos no sentido de
encurtar este distanciamento. A Constituição em seu artigo que fala sobre a livre expressão.
Os crimes contra a honra. As correntes doutrinárias e a pesquisa. Como se atua em outros
países de 1º mundo, para que não ocorra o choque? Comentário a respeito de Políticos
sendo penalizados por defenderem o seu pensamento, mas, que para a corte do Supremo
se trata de ofensa as instituições democráticas. Possíveis soluções que possam balizar o
caminho para um entendimento e orientação do que pode ou não. Pois, temos que saber
onde começa um direito e onde termina e também saber onde começa o cometimento de
um crime contra a honra.
PALAVRAS-CHAVE: Liberdade. Expressão. Crime. Honra.
INTRODUÇÃO
A internet, é uma ferramenta que devido à sua acessibilidade e baixo custo, vem se
popularizando cada vez mais e democratizando o acesso à informação e eliminando as
distâncias e fronteiras, neste sentido, vários conflitos e discussões sobre crimes contra a
honra e liberdade de expressão são travados.
A própria internet será a ferramenta que dará o subsídio para poder chegar próximo
de uma solução e definir onde começa um direito e onde o mesmo termina.
Existe realmente um abismo que separa os crimes contra a honra e o direito
Constitucional de livre expressão?
Temos no Brasil uma população muito conservadora, e após a promulgação da
constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição cidadã, muitas mudanças de
comportamentos ocorreram em nossa sociedade, muitos no afã de interpretar a carta
magna de forma mais liberal esqueceram-se que o código penal é de 1940, preserva ainda
muito de sua rusticidade conservadora, com isto o choque foi inevitável, os crimes contra
a honra entraram em rota de colisão com a liberdade de expressão, que está causando
grandes discussões na sociedade.
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As personalidades públicas são as que mais estão sofrendo com este paradoxo eles
não sabem até onde podem ir com a liberdade de expressão ou a hora certa de diminuir
as discussões mas inflamadas para não entrarem nos delitos contra a honra, O foco
principal para solucionar este conflito, então, nunca poderá fugir da esfera Constitucional,
mais precisamente do Art 5º.
1 DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE EXPRESSÃO
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O tema em pauta é de grande repercussão na área Político-Jurídica, muitos
parlamentares escolheram a sua corrente de pensamento para propor leis, uns no sentido
de criminalizar os desabafos mais acalorados na web e outros com uma corrente mais
humanístico-liberal que desconsidera que às palavras nas redes sociais podem ter um viés
criminoso e ofensivo. Sabendo identificar por meio de estudos mais aprofundados a
questão e achando uma solução adequada para se equacionar a problemática, todos os
cidadãos poderão se comunicar de forma que não ultrapassem os limites do respeito
pessoal e não venham a se aproximar da esfera criminal.
Para se falar sobre Direito de livre expressão primeiramente, vejamos:
- No Art. 5º, IX, da Constituição Federal prescreve que: é livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
- O Art. 220 da Constituição Federal, prevê que a manifestação do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço
à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.
§ 3º Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder
Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não
se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se
mostre inadequada;
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II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como
da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser
nocivos à saúde e ao meio ambiente.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes
de seu uso.
§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de
licença de autoridade.
Para se falar sobre Crimes Contra a Honra, vejamos:
2 CRIMES CONTRA A HONRA
2.1 A CALÚNIA
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a
propala ou divulga.
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.
Exceção da verdade
§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido
não foi condenado por sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do
art. 141;
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III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi
absolvido por sentença irrecorrível.
A calúnia, portanto, seria atribuir a alguém a autoria de um fato definido como
crime pela lei. O bem jurídico protegido nesse artigo é a honra objetiva, a reputação, a boa
fama do atingido. É necessário que essa imputação seja determinada, ou seja, precisa
quanto aos fatos descritos.
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2.2 A DIFAMAÇÃO
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Exceção da verdade
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o
ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de
suas funções.
Para a configuração do crime de difamação, é necessário que o agente atribua fato
ofensivo a reputação de outrem. Em conclusão, o bem jurídico protegido é a honra
objetiva. Uma vez que há a tutela da honra objetiva, o fato ofensivo imputado à vítima
necessita obrigatoriamente do conhecimento de terceiros. Não é necessário que o fato seja
inverídico, mentiroso, vista que a proteção se dá a reputação da vítima em seu meio social,
porém o fato tem que ser revestido de definição, ou seja, não pode ser vago. Parcela da
doutrina sustenta que não se justifica punir alguém porque repetiu o que todo mundo
sabe e todo mundo diz, ou seja, fato de amplo domínio público (exceção de notoriedade).
2.3 A INJÚRIA
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a
injúria;
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
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§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua
natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena
correspondente à violência.
§ 3º o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou
portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.
O bem jurídico protegido no crime de injúria, diferentemente dos crimes
anteriormente analisados, é a honra subjetiva, percepção pessoal do sujeito sobre si. Os
atributos que podem ser atingidos são especificados no caput do artigo: “dignidade e
decoro”. Correspondem aos atributos morais, físicos e intelectuais. A injúria sempre
exprime desrespeito e desprezo suficientes para atingir a honra subjetiva. Esse tipo, por ser
o mais brando e mais abrangente dos crimes contra a honra, deve ser atribuído à conduta
quando da existência de incertezas relativas ao fato ou qualidade negativa atribuída à
vítima.
Importante salientar que mesmo que a qualidade negativa atribuída se mostre
verdadeira, caracteriza a injúria. Por ironia, embora seja o crime de sanções mais brandas,
torna-se o crime contra a honra mais severamente punível quando se trata da qualificadora
presente no § 3º, chamada de injúria preconceituosa.
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 INTERNET E SUAS PECULIARIDADES NO DIREITO A LIVRE EXPRESSÃO
Nesta senda, a internet caracteriza-se como um espaço aberto e democrático, onde
a comunicação, interação e organização são muito mais acessíveis. Não é por outro motivo
que Castells (2004) afirma que ela é a nova ágora da sociedade moderna. Inegável,
portanto, que a web é um ambiente propício para livre expressão e difusão de ideias,
caracterizando-se como um espaço amplamente democrático, o que proporciona a quebra
do monopólio da informação e a manifestação popular. Entretanto, neste contexto,
percebe-se que não há nenhuma limitação ao conteúdo do que é difundido na rede, sendo
que os internautas podem se manifestar como bem entenderem.
Com efeito, a rede mundial de computadores é um dos poucos espaços onde o
cidadão, atualmente, pode mostrar suas insatisfações, ideias, críticas e sugestões, tendo
em vista às poucas oportunidades de participação cidadã no Brasil. Deste modo, a
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tecnologia e a liberdade de expressão, se aliadas ao bom-senso dos usuários e com certos
objetivos podem ser muito produtivas e benéficas para mudanças sociais.
A liberdade de expressão figura entre as garantias fundamentais e sob o seu manto
encontram-se agasalhadas as opiniões, convicções, comentários, avaliações ou
julgamentos sobre qualquer assunto ou sobre quaisquer pessoas, envolvendo o interesse
público ou não (MENDES et al, 2008).
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Percebe-se, portanto, que por ser a web um espaço onde não há regulação
específica acerca do conteúdo que pode ser veiculado bem como da responsabilidade pelo
que é difundido – ao contrário do que ocorre com as mídias massivas, onde o responsável
é facilmente identificado e punido – o espaço de liberdade que o usuário tem é muito
mais amplo.
Neste viés, à liberdade de expressão aliada à internet nem sempre é usada com o
intuito de construção de uma comunidade melhor ou em prol de alguma causa social. Por
vezes, a liberdade conferida pela web e garantida Constitucionalmente, é utilizada de forma
a macular a honra e a imagem de outrem.
3.2 PERIGO DE ADENTRAR NOS CRIMES CONTRA A HONRA
Comentários caluniosos, injuriosos ou difamatórios, com o intuito de ferir os
direitos de terceiros ou simplesmente por “liberdade de expressão” são comuns na web.
Contudo, a honra e imagem também são protegidas Constitucionalmente, conforme
abaixo:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação; (BRASIL, 2012a)
Para esta atitude de violação à honra na internet existem várias teorias, as quais
pretendem identificar as causas que levam os usuários a agirem de forma mais agressiva
com outras pessoas online do que cara a cara,
[...] a teoria básica é o “efeito de desinibição”. Muitas pessoas – tanto
jovens quanto mais velhas – ficam encorajadas diante da
possibilidade de serem anônimas, achando que nunca serão
surpreendidas, mesmo que deixem vestígios digitais. Muitas pessoas
experimentam uma dificuldade maior em conter seus impulsos
479

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

online do que em situações sociais no espaço real. Parte da questão
é que há um lapso de tempo entre enviar um e-mail e receber uma
resposta. A ausência de uma figura de autoridade em um espaço não
mediado estimula as pessoas a agirem por impulso. (PALFREY;
GASSER, 2011, p. 108).
Assim, ainda que seja legítima a livre expressão online, o mesmo não pode
ultrapassar os limites subjetivos existentes, os quais são de conhecimento de qualquer
homem civilizado.
Como a Constituição Federal de 1988 protege a liberdade de expressão e o direito
à honra, nenhum deles pode ser anulado para que prevaleça o outro, mas deve haver um
equilíbrio e harmonização entre os dois.
Não obstante a proteção constitucional o crime contra a honra figura no Código
Penal e prevê condenação em caso de calúnia, difamação ou injúria. Neste contexto, na
injúria imputa-se ao ofendido uma conduta que não macula sua imagem perante a
sociedade, mas que lhe ofende a própria honra subjetiva. Já na difamação, atribui-se a
alguém uma determinada conduta que mancha a sua honra perante a sociedade, sem que
essa conduta seja definida como ilícito penal, não importando se é verdadeira ou não. Por
sua vez, na calúnia impõe-se à terceiro uma conduta definida como crime pela legislação
penal. Ainda que possa haver a responsabilização na esfera penal, o autor do dano contra
a honra também poderá responder pelos prejuízos que causar ao ofendido, conforme
dispõe a própria Constituição e também o Código Civil.
O homem médio representa a pessoa mediana, nem tão inteligente, nem tão
menos inteligente, mas que sempre está no meio dos dois opostos máximo e mínimo. É
uma pessoa moderada em tudo, cujas características são todas razoáveis.
É uma espécie de medida de parâmetro direto e objetivo de conduta e de saber,
que serve para comparar as condutas e características das pessoas.
De fato, a falta de informação acerca da legislação existente - tanto constitucional,
civil e penal - e a ausência de regulação específica acerca das relações cibernéticas, podem
fazer o internauta ter a falsa impressão de que na web poderá fazer qualquer declaração
pois estará impune, levando o usuário a ferir o direito de terceiros.
Contudo, a incidência do Direito sobre as relações virtuais é inafastável, leis que
cada vez mais fazem parte do dia-dia de todos, gerando conflitos que devem ser tutelados
e dos quais o Judiciário não pode se abster. Assim como no “mundo real”, nas redes sociais
online, também existem relações interpessoais, tornando clara a possibilidade de
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ocorrência de conflitos. Com o intuito de harmonização entre a liberdade de expressão e
o direito à honra.
3.3 COMO PAÍSES DE 1º MUNDO TRATAM A QUESTÃO
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A linha da pesquisa viajou por alguns países desenvolvidos como Espanha e
Dinamarca para poder buscar informações acerca de como estes países lidam com o
problema.
Nesses dois casos abaixo, o choque entre a liberdade de expressão e o crime
contra a honra aconteceu e prevaleceu a liberdade de expressão:
3.3.1 CASTELLS CONTRA ESPANHA
No caso de Castells contra Espanha de 1992, a Corte decidiu que havia sido
cometida uma violação do direito à liberdade de expressão. O demandante, um
parlamentar do partido de oposição, publicou um artigo queixando-se da inércia das
autoridades quanto aos vários ataques e homicídios ocorridos no País Basco. O artigo
alegava também que a polícia era cúmplice e inferiu que o governo era responsável. Foi
interposta uma ação penal contra o demandante por insultar o governo, foi retirada sua
imunidade parlamentar e ele foi condenado e sentenciado a prisão com livramento
condicional.
A Corte concluiu que houve uma interferência no objetivo legítimo de proteger a
reputação de outros e evitar a desordem. Ao examinar se a interferência era necessária
numa sociedade democrática, a Corte reiterou que o artigo 10 protege contra idéias que
perturbem ou ofendam. A Corte entendeu também que a liberdade de expressão é
particularmente importante para os representantes eleitos pois defendem interesses de
seus eleitores. Portanto, a Corte declarou que examinaria rigorosamente as restrições
contra um parlamentar. A Corte também destacou a importância da imprensa numa
sociedade democrática, declarando que a liberdade de imprensa oferece aos cidadãos um
dos melhores meios para conhecer as ideias e opiniões de seus dirigentes políticos.
Ao aplicar estes princípios aos fatos em questão, a Corte reconheceu que o
demandante havia denunciado a impunidade dos autores de vários ataques no País
Basco. De acordo com a Corte, esta informação era de grande interesse para a opinião
pública. Adicionalmente, a Corte observou que o demandante havia formulado graves
acusações contra o governo. Contudo, a Corte considerou que os limites da crítica
permissível são mais amplos em relação ao governo que aos particulares ou políticos. A
Corte assinalou também que a posição de predomínio do governo torna necessário a
contenção ao impor sanções penais, em particular quando são disponíveis outros meios
para repudiar ataques e críticas injustificados. Todavia, a Corte destacou que, como
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garantidores da ordem pública, o Estado pode impor medidas penais com o “propósito”
de reacionar adequadamente e sem excessos perante acusações difamatórias carentes de
fundamento ou formuladas de má-fe. Além disso, a Corte designou um valor substancial
ao fato de que o tribunal interno não tenha admitido provas que demonstravam a
afirmação do demandante. A Corte concluiu que a interferência na liberdade de expressão
do demandante não era necessária numa sociedade democrática.
3.3.2 BARFOD CONTRA DINAMARCA
No caso de Barfod contra Dinamarca de 1989, o Governo local da Groelândia
decidiu introduzir um tributo aos cidadãos dinamarqueses que trabalham nas bases norte
americanas na Groelândia. Uma série de pessoas impugnaram esta decisão, que foi
adotada pelo governo local por dois votos contra um. Dois juízes nomeados (empregados
do governo local) votaram a favor do governo, e um juiz de carreira votou pelos
demandantes. O demandante publicou um artigo jornalístico no qual expressava que os
dois juízes nomeados deveriam ter sido desqualificados devido ao conflito de interesses, e
questionou suas capacidades e faculdades para decidirem imparcialmente no caso
interposto contra seu empregador, o governo local. Também sugeriu que, ao decidir em
favor do governo, os juízes nomeados haviam “cumprido com seu dever”. O juiz de carreira
da Alta Corte considerou que este último comentário sobre os dois juízes nomeados podia
prejudicar suas reputações, e consequentemente afetar a confiança no sistema legal, e
impôs uma multa ao demandante conforme o Código Penal da Groelândia.
No caso Barfod, a Corte considerou que o governo havia interferido com a
liberdade de expressão do demandante para proteger a reputação de outros e
indiretamente para manter a autoridade e imparcialidade da justiça. Ao examinar se a
interferência era proporcional e, portanto, necessária numa sociedade democrática, a
Corte ressaltou que “essa proporcionalidade implica que a consecução dos objetivos
mencionados no artigo 10(2) deve ser examinada em contraposição ao valor do debate
aberto de temas de preocupação pública”. A Corte assinalou que, para chegar a um
equilíbrio justo entre estes dois interesses, é preciso considerar a importância de não
desincetivar no público a expressão de suas opiniões sobre assuntos de interesse público
por temor a sanções penais ou de outra índole. No presente caso, a Corte considerou que
o artigo 4 em questão continha dois elementos: 1) uma crítica à composição do tribunal e
2) uma declaração que afirmava que os juízes nomeados emitiam seus votos como
empregados do governo local e não como juízes independentes e imparciais. A Corte
declarou que a interferência apontava para o segundo elemento. A Corte concluiu que a
interferência não chegava a restringir o direito do demandante a criticar publicamente a
composição dos tribunais nacionais. A Corte ressaltou que o demandante não apresentou
nenhuma prova de que as decisões dos juízes estivessem afetadas por sua condição de
empregados públicos. Além disso, a Corte entendeu que o legítimo interesse do Estado
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na proteção da reputação dos juízes não estava em conflito com o direito do demandante
a participar no debate público acerca da composição dos tribunais internos que decidiam
sobre assuntos tributários. Ao invés de considerar o tema da crítica pessoal do demandante
contra os juízes como parte do debate político, a Corte concluiu que as acusações eram
difamatórias, capazes de afetar negativamente a imagem pública dos juízes, e não eram
sustentadas por nenhuma prova. A Corte concluiu que o contexto político em que o caso
foi formulado era irrelevante para o aspecto da proporcionalidade. A Corte concluiu que
não havia violação alguma do artigo 10.
3.4 O QUE DISCIPLINA A LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil,
e estabelece a responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros,
conforme os artigos abaixo discriminados:
Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
- Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em
contrário.
§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena
de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do material.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de
autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que
deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias
previstas no art. 5º da Constituição Federal.
§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos
decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados
à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre
a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações
de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.
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§ 4º 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.
Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário
diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os
motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo,
com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em
juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial
fundamentada em contrário.
Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou
o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de
internet que exerce essa atividade de forma organizada,
profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo
tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu
fundamento à indisponibilização.
Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize
conteúdo
gerado
por
terceiros
será
responsabilizado
subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de
vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos
sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de
notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de
promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do
seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de
nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como
violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação
do pedido.
3.5 O CHOQUE ENTRE OS DOIS INSTITUTOS (CASOS RECENTES)
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No Brasil infelizmente aconteceram opiniões na internet onde os crimes Contra a
Honra prevaleceram frente a liberdade de expressão, sendo o caso do Deputado Federal
Daniel Silveira, o de maior repersução, conforme descrito abaixo:
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Após divulgar vídeo com ataques contra integrantes do Supremo Tribunal Federal
e fazer apologia ao Ato Institucional Nº 5 (AI-5), o deputado federal Daniel Silveira (PSLRJ) foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (16). A prisão foi autorizada por liminar
do ministro Alexandre de Moraes. O deputado já é investigado nos inquéritos das fake
news e dos atos antidemocráticos. A prisão foi determinada após o deputado publicar
vídeo criticando os ministros do STF, sobretudo Edson Fachin, que havia divulgado
mensagem em que considera "inaceitável" e "intolerável" tuíte do general Eduardo Villas
Bôas sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no STF em 2018.
A polêmica com Fachin surgiu após a publicação recente de livro do excomandante do Exército relembrando o episódio e admitindo que o tuíte havia sido
planejado com o Alto Comando para pressionar a Corte a rejeitar um pedido de habeas
corpus de Lula. Na ordem de prisão, Moraes escreve que as condutas praticadas pelo
deputado, além de tipificarem crimes contra a honra do Poder Judiciário e dos ministros
do Supremo, são previstas, expressamente, na Lei nº 7.170/73, que trata de crimes contra
a segurança nacional e ordem política e social do País, especificamente, nos artigos 17, 18,
22, 23 e 26.
Veja quais são: Estado de Direito - Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de
violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena:
reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo único: Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena
aumenta-se até a metade; se resulta morte, aumenta-se até o dobro.
Exercício dos Poderes - Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou
grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados. Pena:
reclusão, de 2 a 6 anos. Publicidade da violência - Art. 22 - Fazer, em público, propaganda:
I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social; (...) IV - de
qualquer dos crimes previstos nesta Lei. Pena: detenção, de 1 a 4 anos. § 1º - A pena é
aumentada de um terço quando a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio
de rádio ou televisão. Subversão da ordem - Art. 23 - Incitar: I - à subversão da ordem
política ou social; II - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes
sociais ou as instituições civis; (...) IV - à prática de qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.
Calúnia, difamação - Art. 26 - Caluniar ou difamar o Presidente da República, o do
Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal,
imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena: reclusão, de
1 a 4 anos. Parágrafo único
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Na mesma pena incorre quem, conhecendo o caráter ilícito da imputação, a
propala ou divulga Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a
ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo
único: Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até a metade; se resulta
morte, aumenta-se até o dobro.
A prisão em flagrante não é medida que encontra consenso entre juristas e
advogados criminalistas. Embora reconheçam que Silveira cometeu os crimes listados, a
tese da "infração permanente", usada pelo ministro Alexandre de Moraes para determinar
a prisão imediata é considerada ilegal por uns e correta e até mesmo necessária por outros
no meio jurídico.
O advogado André Rios, que defende o deputado, definiu como "ilegal" e "nefasta"
a decisão do ministro Alexandre de Moraes que levou à prisão. "Eu não acho normal a
prisão de um parlamentar em pleno exercício da função. É uma aberração jurídica. Essa
decisão deve ser emoldurada, não tem precedente", afirmou o advogado, que aguarda a
decisão do plenário do STF, esta tarde, sobre confirmar ou não a prisão decretada de forma
monocrática por Moraes.
Em outros casos a justiça decidiu de forma preliminar que a Liberdade de
Expressão prevalece, como por exemplo: de acordo com o site Notícias da TV, Xuxa acusa
o comunicador Sikêra Junior de difamação. O processo faz referência a caso registrado em
outubro de 2020, quando Sikêra chamou a apresentadora de "pedófila", "ex-rainha" e a
acusou de fazer apologia às drogas. As falas foram transmitidas ao vivo em seu programa,
Alerta Nacional.
Buscando uma resposta mais democrática para esta problemática a possibilidade
de sugerir uma solução se mostra muito clara e iminente. Qual seja:
“Debates públicos com diversos segmentos da sociedade para apontar
os sinais vermelhos, os amarelos e os verdes para que uma área não
se sobreponha a outra, e somente assim, o país conseguirá saber como
se manifestar nas redes sociais de acordo com o direito da livre
expressão, porém, não atingindo as instituições e os direitos
individuais de outrem, principalmente no tocante a honra.
4 CONCLUSÃO
Diante da complexidade da matéria que divide opiniões de toda a sociedade, se
faz necessário a criação de uma legislação própria, que dite os parâmetros do que é
realmente liberdade de expressão e do que é crime contra a honra. Vislumbro também a
necessidade da criação de Delegacias Especializadas distribuídas por todo o território
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brasileiro, que consigam abranger tudo que venha a acontecer no ambiente virtual, seriam
chamadas a título de sugestão de: Delegacias Contra os Crimes na Internet – DCCI.
Nesta senda acredito que após todas estas providências, teremos muito menos
ações demandadas no Judiciário pleiteando reparações morais e sanções penais.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar sobre o racismo no Brasil e a luta
contra a prática do crime no país. Aborda também sobre a história das pessoas negras
desde a época da escravidão, que deu início a partir do descobrimento do Brasil, até os
momentos atuais, apresentando a diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria
racial, além de estabelecer a legislação acerca dos dois temas. É abordado também sobre
o aumento da desigualdade racial entre os negros e os brancos no ambiente de trabalho
no que diz respeito ao desemprego durante o período de pandemia, quando, no 1° e 2°
trimestres de 2020, cerca de 6,4 milhões e 2,4 milhões de negros e brancos ficaram
desempregados, respectivamente, no mesmo período.
Palavras-chave: Brasil. História. Racismo. Leis.
ABSTRACT: This article aims to address racism in Brazil and the fight against crime in the
country. It also addresses the history of black people from the time of slavery, which started
from the discovery of Brazil, to the present time, presenting the difference between the
crime of racism and the crime of racial injury, in addition to establishing legislation on the
two themes. It is also addressed about the increase in racial inequality between blacks and
whites in the work environment with regard to unemployment during the pandemic period,
when, in the 1st and 2nd quarters of 2020, about 6.4 million and 2.4 million unemployed
blacks and whites, respectively, in the same period.
Keywords: Brazil. Story. Racism. Laws.
INTRODUÇÃO
Procurou-se, por meio deste artigo, fazer uma breve apresentação sobre o racismo
e sua origem atrelado ao direito penal, uma vez que o racismo é tipificado como crime
pela lei 7.716/89. Para se entender o racismo, foi necessário introduzir o preconceito, pois
o primeiro provém da existência do último. O preconceito puramente falando está
relacionado a um “pré” “conceito” sobre determinado assunto, é aquele entendimento que
se tem antes mesmo de conhecer de fato sobre a coisa tratada.
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Além de ter adentrado brevemente em questões históricas, foi efetuada uma
pesquisa e abordagem jurídica sobre racismo, de modo que se buscou elementos que
possam ajudar no seu combate e ver se esses elementos podem ser melhorados e/ou estão
sendo devidamente aplicados. Fez-se, ainda, uma correlação entre a lei e os fatos reais, se
a lei de fato produz efeito concreto ou meramente visual.
A pesquisa foi realizada a partir do estudo de doutrinas e da legislação pertinente
ao assunto. Como há uma necessidade de informações atuais, foram utilizados revistas,
noticiários, jornais e sites que serviram como um meio confiável para o desenvolvimento
do assunto tratado.
O estudo não alcançou toda a gama e informações pertinentes. Todavia, uma vez
que se trata da elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso em Direito, foi
elaborado um artigo científico em que, de forma objetiva, se fará a análise da legislação
atual, do racismo como crime e como um problema social. Buscou-se, assim, responder à
seguinte pergunta: Por que, mesmo com a tipificação penal de racismo, a prática não se
coíbe? Sabe-se que é uma indagação de difícil resposta. Porém, ao desenvolvê-la,
definiram-se como possíveis respostas a existência de uma falsa penalização sobre aqueles
que praticam o fato ilícito, sendo a pena a eles aplicada demasiadamente leve, não
causando ao criminoso o receio de praticar o fato.
Para que haja a devida penalização, é de suma compreensão que se tenha na Lei
um aumento para o tempo de reclusão e um possível o aumento da multa. Assim como
todo ser pensante é mutável quanto a seus ideais, a possibilidade, perante o magistrado,
de aplicação de medidas socioeducativas capazes de fazer uma desconstrução em relação
ao preconceito enraizado na figura do criminoso é evidente, apontando, assim, para um
caminho onde existem possibilidades de uma extinção do problema.
Teve, portanto, como objetivo evidenciar, com base na história e na legislação
brasileira, todo fator que contribui para o aumento, durante toda a história brasileira, do
racismo e como fazer para que possa haver uma diminuição significativa deste crime.
Estabeleceram-se as diferenças entre os crimes de injúria racial e racismo; identificou se
toda ação de racismo presente na sociedade é de alguma forma denunciada; verificou-se
o motivo de a prática de racismo estar tão impregnada na estrutura cultural do país, tal
como a apresentar fatos, já conhecidos pela sociedade, para servir como ensinamento,
apresentando toda a história negra até os dias de hoje.
O artigo tem por objeto apresentar a relevância política, histórica, econômica e
social negra, visto que condiz com uma alta porcentagem da sociedade no país, e durante
o 1° e 2° trimestres de 2020, a desigualdade no mercado de trabalho piorou
consideravelmente durante a pandemia, que, de acordo com estudos, mais de 6,4 milhões
de pessoas negras perderam os seus empregos.
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Com isso, o tema abordado teve como objeto esclarecer os danos que todo racismo
acarreta para os negros, sendo, assim, apresentando como a cultura e a miscigenação são
de suma importância para um país conhecido pela diversidade cultural e racial, analisando
à luz do Direito as possibilidades que a legislação possui para o combate a este crime.
1- Abordagem Histórica
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De início, a palavra “raça” era utilizada como um meio para distinguir animais e
plantas. Foi no meado do século XVI que o termo começou a ser utilizado para a distinção
de seres humanos.
Com o decorrer dos tempos, os negros, além de conquistarem deveres legais,
conquistaram, também, direitos, tais como o direito à vida, a um serviço digno, a frequentar
escolas e universidades, dentre outros. O Brasil é conhecido como um dos países mais ricos
com relação às histórias e culturas. Observando bem, a maioria dessas culturas e histórias
advém do povo negro, com suas histórias dolorosas e sangrentas, bem como suas danças,
comidas, tradições, entre outras coisas, as quais, somadas, fazem com que esse país seja
uma nação tão calorosa e receptiva para os outros países. Essa miscigenação cultural só
teve a agregar.
Em 2019, de acordo com a PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -,
há cerca 56,10% de brasileiros que se declararam negros, e essa porcentagem tende a
crescer dia após dia, mas, mesmo havendo uma alta taxa de pessoas negras em nosso país,
a proporção para o racismo anda lado a lado.
O racismo e o preconceito se deram desde o dia 22 de abril de 1500, data histórica
da descoberta do Brasil, quando os portugueses necessitavam de mão de obra barata e os
indígenas já não eram suficientes para as demandas. Os negros eram trazidos de seus
países em barcos, onde ficavam à mercê de doenças e da morte e, quando chegavam à
terra firme, os que sobreviviam eram obrigados a trabalhar e viver em condições
miseráveis.
O crescimento e a construção do Brasil se deram com o trabalho escravo e com a
morte deles. Com o decorrer dos tempos, os negros passaram a não mais aceitar as
condições de trabalho e de vida que levavam. Com isso, começaram a acontecer
movimentos. Estes movimentos negros começaram a surgir bem na época da escravidão e
tinham como objetivo se defender das injustiças que sofriam durante a escravatura. Nesse
processo de luta contra as injustiças, os negros fugiam de seus “donos” e se organizavam
em quilombos.
Um dos líderes mais memoráveis foi o Zumbi dos Palmares. Este foi responsável por
liderar o Quilombo dos Palmares, local que servia de abrigo para escravos que fugiam dos
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seus donos e dos militares portugueses. Com o passar do tempo, o movimento negro foi
ganhando mais força e ficando cada vez maior. Com isso, um novo movimento veio a
surgir. A partir da década de 1870, passou a surgir o Movimento Liberal Abolicionista. Este
movimento forçou o Império a tomar uma medida em relação à escravidão. Com isso, em
13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, abolindo
a escravidão. Entretanto, com o fim da escravidão, os negros passaram a lutar contra o
preconceito e a desigualdade social. Após o fim da escravidão, muitos negros não tiveram
oportunidade de emprego, bem como continuaram a sofrer preconceitos sobre a cor de
sua pele, suas origens e religiões, e, desde então, foi constatado que, mesmo havendo leis
que inibem a prática racista contra o negro, o problema ainda continuará a persistir.
Com o decorrer do tempo, o racismo, uma forma de preconceito, passou a se tornar
um “costume”, quase que uma tradição, em que pais passam aos filhos que uma pessoa
cuja pele possui um tom diferente da sua deve ser tratada de forma inferior. Nesse sentido,
muitas pessoas ainda carregam dentro de si o nojo e a repulsa sobre um negro.
No passado, as pessoas utilizavam como desculpa para o racismo a falta de
conhecimento e de tecnologia para discernir o que era certo e errado. No entanto, mesmo
nos dias de hoje, em um mundo dominado por tecnologia que facilitam o acesso ao
conhecimento, as pessoas ainda continuam ignorantes quanto às suas práticas
preconceituosas.
Marcus Eugênio (2020), em suas pesquisas, notou que o preconceito do qual o
racismo se deriva surge por volta do ano de 1920 (esse surgimento trata-se do momento
em que a sociedade compreendeu o que estava fazendo), momento em que o assunto
passou a ser debatido em estudos científicos, um marco muito importante nessa luta.
Naquele momento, o preconceito era entendido como “problema
histórico”, vinculado à explicação da dominação colonial branca; ele
gerava estudos para a identificação de características dos “grupos
atrasados”, e era concebido como uma resposta natural a “pessoas
inferiores.
(LIMA,
2020,
pag.
30.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/. Acesso em 27 de mar.
de 2021)
Num levantamento de dados, utilizando termos como estereótipos e preconceito,
pode-se acompanhar o crescimento de estudos sobre o assunto com o passar dos anos.
Antes, o número de estudos científicos relacionado ao tema era baixíssimo. Porém, com o
passar dos anos, esse número teve um aumento significativo, o que representa uma busca
pela compreensão do assunto. Além disso, entende-se também que a alta taxa de estudos
sobre o assunto buscam, de certa forma, conseguir combater um problema que tende a
segurar o avanço da sociedade (apud. DOVIDIO, HEWSTONE, GLICK E ESSES, 2010).
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Ao tratar o preconceito, Marcos Lima demonstra que esse é um atraso para a
humanidade. Pode-se demonstrar, por meio do racismo, os efeitos que ele causa. Como
exemplo, o fato de desumanizar o hostilizado, tornando-o qualquer coisa, menos um
humano. Negros são chamados de macaco, sendo eles seres humanos tão comuns quanto
qualquer outro. O racismo reverbera na história por ser um mal que não foi cortado pela
raiz, perseverando como um problema tanto antigo como atual. Lima ainda diz:
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O racismo, ao mesmo tempo em que acompanha a história da
humanidade, ameaça sua continuidade. Ele se tornou uma das
questões mais atuais e pertinentes, com impactos no bem-estar
psicológico das suas vítimas, nas suas oportunidades de vida e de
emprego, no desenvolvimento econômico das sociedades e mesmo
na violência individual e coletiva, resultando na busca pelo
extermínio da diferença. (2020 pag. 74. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/>. Acesso em 27 de
mar. de 2021)
O mal do racismo se contempla por toda a história e insiste em permanecer
presente, sendo necessário o Estado intervir em ações que demonstram o quanto esse mal
corrompe todo o sistema. Um exemplo disso, além da criminalização, são as cotas raciais,
uma busca de suprir a falha que o sistema, desde a escravidão, deixou para os negros. As
cotas buscam auxiliar negros que, normalmente pelo descaso que sofreram anos atrás, e
juntamente porque em alguns casos são de famílias de baixa renda, consigam adentrar as
instituições de ensino superior com uma espécie de “facilidade”, o que, na verdade, está
longe de ser uma facilidade. Seria algo mais voltado para a tentativa de igualar os mais
favorecidos com os menos favorecidos, visto que não é capaz de suprir o descaso que os
negros sofrem desde o fim da escravidão, momento em que passaram a ser livres. Com a
abolição da escravatura no Brasil, os negros ficaram desamparados, e esse fator
permanece. Dificilmente vemos negros em situações de privilégio. Na história presente e
futura, ainda serão necessárias muitas políticas públicas para auxiliarem uma igualdade real
entre todos.
1.1- O fim de uma era
Com o fim da escravidão e com o ganho de alguns direitos, os negros continuaram
a ser vistos como pessoas que não deveriam ter direitos e jamais deveriam ter sido
agregados à sociedade, sendo motivo de exclusão pela classe branca. Com o decorrer do
tempo, o preconceito, que antes era algo silencioso, passou a ser cada vez mais explícito,
tendo dois motivos: por conta da entrada em uma época tecnológica e por conta do
cansaço em sofrer uma violência e ficar em silêncio.
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Antes, o racismo era visto como algo glorioso, em que poucas pessoas brancas eram
contra esta ação tão vergonhosa. Entretanto, com o decorrer do tempo, mais pessoas
passaram a entender que todos são iguais, independentemente de sua raça, e que se trata
de uma ação desumana tanto ao agressor quanto ao agredido. Porém, mesmo havendo
pessoas que compreendem a igualdade entre as pessoas, há aqueles que não são capazes
de entender.
Vendo que o preconceito ainda era existente e o ato criminoso praticado era
tipificado apenas como contravenção penal, adveio a lei 7.716/89, que passou a estabelecer
que o preconceito ou discriminação baseados na cor, raça, etnia ou religião seriam punidos.
No entanto, a criminalização não foi suficiente para coibir a prática.
Houve inúmeros acontecimentos jurídicos entre o período da abolição da
escravidão no Brasil e o atual momento em que nos encontramos que serviram como uma
busca para pôr fim a uma era de preconceito racial. Ainda é um pouco arriscado chamar o
Brasil de um país que possui democracia racial. A democracia que temos é imposta através
de leis que tentam auxiliar a vida daqueles que são excluídos por certa quantia de homens
que não representa o Brasil. Essa democracia racial era para ser comum, buscada por todos
e não imposta a todos.
O Estado ainda luta para pôr fim a essa era de dominação e desigualdade, buscado,
através dos meios possíveis, auxiliar e acabar com a prevalência de brancos sobre negros.
Políticas públicas e leis se mostram cada vez mais rigorosas, e a população tem enxergado
a cada dia que, muitas vezes, há uma distinção imposta, não real, entre pessoas, por sua
cor de pele e origem. Muitas vezes, os dois andam lado a lado. Tem-se como exemplo dois
grupos de amigos: um composto por pessoas negras e outra por brancas. A sociedade verá
o grupo composto por negros como algo medonho, podendo pensar até que se trata de
um grupo de gangues. Mas este pensamento não se repete ao ver um grupo de pessoas
brancas. Este pensamento discriminatório e preconceituoso não se extinguirá.
1.2- A Pandemia e o racismo
O mundo vem sofrendo um momento muito crítico ocasionado pela COVID-19. O
Brasil teve o seu primeiro caso em fevereiro de 2020, em São Paulo, e acabou se alastrando
para todo o país.
Durante esse momento de pandemia, foi apontado um aumento de casos de
desigualdade entre os negros e brancos no mercado de trabalho brasileiro. Durante os dois
primeiros trimestres de 2020, foi comprovado que cerca de 6,4 milhões de trabalhadores
negros perderam os seus empregos, número este muito superior em comparação aos
trabalhadores brancos, que foi da ordem de 2,4 milhões.
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De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos – DIEESE, "Homens e mulheres negros, ocupados em situação de
informalidade, no trabalho doméstico e sem vínculo legal, foram os que mais sofreram os
efeitos da parada da economia brasileira por causa do Corona vírus".
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Outro assunto preocupante é o racismo estrutural que os negros vêm enfrentando
durante este momento de pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, durante o mês
de abril de 2020, houve um aumento de 23,1% para 37,4% de internações de pessoas
negras, enquanto no mesmo período houve a diminuição de 73,9% para 60,3% de
internações de pessoas brancas.
A morte de negros também sofreu um aumento: de 32,8% para 41,2% para os
negros, enquanto a porcentagem cai sobre os brancos. O Ministério da Saúde associa o
aumento de internação e morte dos negros por conta da dificuldade de os negros terem
acesso a serviços básicos.
Mesmo após tantos anos desde a descoberta do Brasil, o fim da escravidão, a
penalização da prática de racismo, ainda encontramos casos e mais casos de preconceitos,
de forma desinibida, sem o mínimo pudor ou medo pelas sanções cabíveis aos que
praticam tais atos. Um dos casos mais atuais sobre o racismo foi a da Ana Paula Barroso,
diretora-adjunta do departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. Ela foi barrada de
adentrar na loja por justificativa de que não estava usando a máscara. Ocorre que ela estava
comendo, logo, não havia colocado a máscara. Porém, minutos depois, duas pessoas
caucasianas entraram na mesma loja e estavam sem máscara, mas não foram proibidas de
entrar.
2- Conceitos
O racismo no mundo jurídico é conceituado como sendo o preconceito ou a
discriminação contra uma pessoa ou grupo de pessoas por conta de sua cor ou etnia (raça),
em que uma classe de pessoa seria inferior a outra. Legalmente, o conceito para a
discriminação racial está previsto no Tratado Internacional que trata sobre a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1968.
Art. 1° Para os fins da presente Convenção, a expressão
"discriminação racial" significará toda distinção, exclusão, restrição
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo
plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou
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em qualquer outro campo da vida pública. (Disponível em:
http://www.pge.sp.gov.br/ Acesso dia 18 de abril de 2021)
O racismo se faz presente desde a escravidão, quando as pessoas necessitavam de
mãos de obra e recorria aos negros. Estes eram vistos como mãos de obras baratas. A
escravidão não nasceu necessariamente com os negros, mas, sim, com os indígenas, em
1530, e, após os séculos XVI e XVII, o tráfico de negros passou a existir. O Brasil passou a
usar a mão de obra negra em 1550, dando início, assim, à escravidão de negros.
“Na psicologia social, ainda na década de 1970, Jones já havia afirmado que o
racismo resulta da transformação do preconceito racial e/ou do etnocentrismo através do
exercício do poder de opressão de um grupo sobre o outro.” (LIMA e JONES, 2020, p. 81)
O racismo é concebido como um conjunto de crenças que, pela falta de informação,
ou, às vezes, por informações erradas, passam a conceber que o ser humano possui
características sociais relevantemente distintas e que são transmitidas hereditariamente e
tais características estão ligadas ao grupo social, à cor da pele, entre outros fatores.
A concepção do racista é de se sentir superior a um outro grupo de pessoas.
Primeiramente, para se entender a mente do racista, faz-se necessário acreditar que os
seres humanos podem ser divididos em raça, conforme propõe Marcus:
[...] uma ideologia que propõe que os seres humanos estão
divididos e separados em entidades biológicas exclusivas chamadas
“raças” e que existe um elo causal entre traços físicos
geneticamente herdados e caracteres de personalidade, intelectuais
e morais, fazendo com que uma determinada “raça” possa ser
superior a outra (2020, pg 79)
E tal pensamento se mostra errôneo. Marcus afirma: “Embora as classificações raciais
sejam distinções antigas, fora de moda e já descartadas pela ciência biológica, há, ainda
no século XXI, muitas pessoas, inclusive cientistas, que acreditam na existência de raças
humanas[...]” (2020, pg.79) e, portanto, acreditando que tal divisão é real. O racista usa dela
e se coloca em lugar de superioridade a qualquer outra raça que ele entenda por inferior.
O racista, além de se colocar em lugar de superioridades, também irá se aproveitar desta
para oprimir a raça julgada por inferior.
3- Injúria racial e racismo
A injúria racial vem a ser quaisquer palavras ofensivas direcionadas a uma pessoa
por conta de sua raça, cor, religião, origem, etnia ou condição de pessoas idosas ou
portadora de deficiência. O exemplo que se pode ter sobre a injúria racial contra a cor é a
da Andresa Sousa Alves, de 34 anos. Ela estava em um restaurante, onde seria seu ambiente
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de trabalho, cantando em inglês para os clientes, quando Valkiria Tavares de Moraes
Cardoso, de 59 anos, disse: “Essa negra não sabe cantar”, e, logo em seguido, desferiu dois
tapas no braço da Andresa. A justiça compreendeu que a ação de Valkiria contra Andresa
trata-se de um crime de injúria racial.
O crime de injúria racial está descrito no artigo 140 do Código Penal:
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Art. 140- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º - O juiz pode
deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma
reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no caso de retorsão
imediata, que consista em outra injúria. § 2º - Se a injúria consiste
em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio
empregado, se considerem aviltantes: Pena - detenção, de três
meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça,
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou
portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa
(Disponível em: hhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del2848compilado.htm/ Acesso dia 30 de outubro de 2021)
Enquanto a injúria racial consiste na ofensa da pessoa com palavras maldosas e
depreciativas, o racismo consiste na ofensa ou uma ação discriminatória para um grupo de
pessoas ou uma coletividade.
O crime de injúria, como estabelecido no parágrafo 3°, estabelece que a pena é de
reclusão de um a três anos mais a multa. Já o crime de racismo se trata de um crime
inafiançável e imprescritível.
4- Legislação
Adentrando no mundo do Direito, faz-se necessário iniciar-se o apontamento
constitucional do tema tratado. De base anterior à promulgação da constituição de 1988,
o Brasil já iniciava o tratamento legal para o combate ao racismo, com a participação da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial,
assinado em 1966 e publicado em 1969, em que, eu seu artigo II, traz:
1. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e
comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem
tardar uma política de eliminação da discriminação racial em todas
as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as
raças e para esse fim:
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a) Cada Estado parte compromete-se a efetuar nenhum ato ou
prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas
ou instituições e fazer com que todas as autoridades públicas
nacionais ou locais, se conformem com esta obrigação;
b) Cada Estado Parte compromete-se a não encorajar, defender ou
apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma
organização qualquer;
c) Cada Estado Parte deverá tomar as medidas eficazes, a fim de
rever as politicas [sic] governamentais nacionais e locais e para
modificar, ab-rogar ou anular qualquer disposição regulamentar
que tenha como objetivo criar a discriminação ou perpetrá-la onde
já existir;
d) Cada Estado Parte deverá, por todos os meios apropriados,
inclusive se as circunstâncias o exigerem, [sic] as medidas
legislativas, proibir e por fim, a discriminação racial praticadas por
pessoa, por grupo ou das organizações;
e) Cada Estado Parte compromete-se a favorecer, quando for o caso
as organizações e movimentos multi-raciais [sic] e outros meios
proprios [sic] a eliminar as barreiras entre as raças e a desecorajar
[sic] o que tende a fortalecer a divisão racial. (Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/19501969/D65810.html Acesso dia 03 de maio de 2021).
Anos após a publicação do tratado em forma de decreto, foi promulgada a
Constituição da República, que trouxe em seu corpo, no artigo 5°, inciso XLII, que “a prática
do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei;” (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ Acesso em: 03 de maio de
2021). Isso representa um marco muito importante para a luta contra o racismo, que agora
é considerado um crime inafiançável. Antes, era visto apenas como uma contravenção
penal, tratado na lei 1.390/51, em que o tratamento diferenciado, de forma denegatória, a
uma pessoa por causa de sua cor ou raça, acarretava uma prisão simples ou/e multa.
Um ano após a promulgação da Constituição Federal, em 1989, é publicada a Lei
7.716, a qual define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O artigo 1° da
lei traz, em seu corpo, que “Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.” (Brasil,
1989). Tal artigo foi atualizado com o advento da lei 9.459 de 1997, pouco tempo entre a
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primeira, que não tinha em seu corpo a criminalização pela pratica de discriminação ou
preconceito contra etnia, religião ou procedência nacional.
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A Lei 7.716 mostra o quanto o Estado precisa agir para coibir uma prática que não
deveria ser presente na sociedade, fazendo-se necessário a existência de criminalização
para alguém que nega emprego a uma pessoa devido à cor de sua pele, uma característica
meramente fisiológica que não causa impedimento algum nas práticas laborais. Entretanto,
ainda assim, algumas pessoas insistem em tratar diferente aqueles que possuem a cor da
pele diferente da sua.
Nisso se entende o quanto é necessário a existência de leis, decretos, e políticas
públicas que busquem coibir a diferença e o racismo estrutural na sociedade, pois a livre
iniciativa da sociedade não busca por igualdade, fazendo-se necessário a intervenção do
Estado para que haja um estado democrático racial. A lei não busca firmar um direito
adquirido, mas proteger o indivíduo que deveria ser reconhecido por igual, mas não é.
CONCLUSÃO
O ser humano está em constante evolução, tanto em tecnologias, como em
comportamentos sociais e até mesmo biologicamente. Tudo precisa de um processo, e
algumas evoluções são demoradas e penosas. E falar sobre o preconceito e o racismo
existente atualmente é falar sobre esse processo evolucional. Como apresentado, há pouco
tempo não se via o racismo como um crime, uma ofensa contra um ser humano de igual
valor como todos, mas, sim, como algo que deveria acontecer (visão dos brancos durante
o período de escravidão). Entretanto, com o decorrer dos tempos, a humanidade evoluiu
e, junto a isso, foi capaz de compreender que são todos seres humanos e, sendo assim,
logo não haveria de existir a distinção entre as raças nem mesmo a hierarquia racial.
Na evolução, algumas espécies insistem em permanecerem iguais. Porém, é
compreendida que a mais evoluída tende a perpetuar. Sendo assim, as normas que buscam
a proteção dos negros irão evoluir, visto que, com a evolução, o racismo, que antes era
conhecido como contravenção penal, passou, de fato, a ser visto como crime.
Mesmo em se tratando de uma questão importante e de grande magnitude, é
visível a precariedade da lei e das sanções existentes quando se trata da prática de racismo.
Isto porque, de fato, existindo a norma criminalizadora, ainda existe o crime. Mas tal fato
aponta para a evolução. A presença da pena contra o racista o inibe de sua prática em
parte. A injusta agressão tem sua justa resposta.
Portanto, mesmo que pareça desanimador, não se pode abandonar o fato de que
as normas, leis e políticas sociais colaboram para uma cultura em que se possa dizer que
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o Brasil é um país racialmente democrático. Nesse sentido, a evolução não deve parar. Ela
deve continuar para que, gradativamente, haja a erradicação do racismo no Brasil.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo, evidenciar o desequilíbrio entre as partes
presentes em uma relação consumerista, e assim demonstrar a vulnerabilidade no qual o
consumidor se submete, ao realizar um contrato na modalidade de adesão, onde se fazem
presentes inúmeras abusividades, sem a possibilidade de negociá-las, pois os fornecedores
não ajustam as cláusulas contratuais. O trabalho faz uma análise a respeito dos princípios
acerca do Código de defesa do Consumidor, e assim trazendo à baila os principais pilares
estabelecidos sobre contratos, cláusulas abusivas e suas contradições, além da investigação
sobre a competência para declarar nulo as eventuais abusividades nos contratos bancários.
Realiza-se, então, uma pesquisa de finalidade básica pura, objetivo descritivo, sob o
método hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa e realizada com procedimentos
bibliográficos e documentais. Diante disso, verifica-se a importância dos princípios os quais
norteiam todo o código, onde a definição de abusividade e nulidade, são nítidas, quanto a
sua aplicação e interpretação, contrariando a infeliz súmula 381 do Superior Tribunal de
Justiça, e desta forma constatando que as decisões tomadas não vão de encontro com o
ordenamento jurídico.
PALAVRAS-CHAVE: Cláusulas Abusivas. Contratos Bancários. Proteção do Consumidor.
Súmula 381 STJ. Reconhecimento de ofício.
ABSTRACT: This article is based on highlighting the imbalance between the parties present
in a consumer relationship, and thus demonstrating the vulnerability in which the consumer
submits, when performing a contract in the form of adhesion, where numerous abuses are
present, without the possibilities to negotiate them, since the suppliers do not adjust the
contractual clauses. The work carried out an analysis of the principles concerning the CDC,
and thus bringing up the main pillars they established on contracts, abusive clauses and
their contradictions, as well as an investigation into the competence to declare null and
void any abusiveness in bank contracts. Then, a research with a pure basic purpose,
descriptive objective, under the hypothetical-deductive method, with a qualitative
approach and carried out with bibliographic and documentary procedures, is carried out.
Therefore, it appears that the principles are present throughout the code, the definition of
abusiveness and nullity, are clear, as their application and interpretation and the
unhappiness of the summary 381, which imposes the finding that the decisions taken do
not comply with the legal system.
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KEYWORDS: Abusive Clauses. Banking Contracts. Consumer Protection. Precedent 381 STJ.
Craft recognition.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Princípios à luz do Código do Consumidor. 2.1 Princípio da
vulnerabilidade. 2.2 Princípio da verossimilhança ou hipossuficiência. 2.3 Princípio da
equidade. 2.4 Princípio da função social do contrato. 2.5 Princípio da transparência. 2.6
Princípio da boa-fé. 3 Realces do contratos paritários e de adesão e suas cláusulas abusivas.
3.1 Dos contratos de adesão. 3.1.1 Contrato Paritário x Contrato de adesão. 3.1.2
Interpretação do contrato de adesão. 3.2 Das cláusulas abusivas e suas sanções. 4
Competência para declarar nulidade de eventuais abusividades nos contratos bancários e
suas contradições. 4.1 Posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro a respeito do
CDC e sua aplicabilidade. 4.2 Dever de reconhecimento de ofício. 4.3 Controvérsias acerca
da Súmula 381 do STJ. 5 Conclusão. 6 Referências.
1 INTRODUÇÃO
Considerando o desequilíbrio entre as partes contratantes, onde idosos e
analfabetos realizam contratos sem a possibilidade de negociá-las, pesquisa-se sobre a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em cláusulas abusivas nos contratos
de adesão, a fim de analisar a sua aplicabilidade em cláusulas abusivas nos contratos
bancários.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (2020), compilou dados sobre a taxa de analfabetismo no país,
resultando em 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. Ademais, o número
de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões e apontam como a tendência de envelhecimento
da população vem se mantendo (IBGE,2019).
Ainda convém lembrar o momento o qual mundo vem atravessando, com pandemia
de Covid-19, surgiu uma grande instabilidade em vários campos da sociedade, onde
apurou-se que cerca de 4 milhões de domicílios brasileiros, sendo 6% das casas do país,
solicitaram empréstimos (IBGE,2020).
Diante disso, devemos ressaltar que grande parte da população corresponde entre
os idosos e analfabetos, os quais participam das relações de consumo, e nesse sentido, o
CDC estabelece proteção contra eventuais abusividades perpetradas por fornecedores,
promovendo assim o equilíbrio entre as partes integrantes da relação jurídica de consumo.
Neste sentido, podemos considerar que tais cláusulas são sempre favoráveis aos
bancos e desfavoráveis aos clientes. Por isso, se faz claro a necessidade de resguardar os
direitos do consumidor, pois a vulnerabilidade lhe é uma condição inerente.
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Sendo pacífica a caracterização do banco ou instituição financeira como fornecedor
sob a incidência do CDC através da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
contraditória a criação da Súmula nº 381 do mesmo tribunal, que enfraqueceu a aplicação
do código sobre as operações em questão.
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Portanto, indaga-se: no atual contexto social, se as cláusulas contratuais abusivas,
ainda são nulas de pleno direito ou foram relativizadas pelos magistrados. Então, o
objetivo geral da presente pesquisa é analisar a aplicação do Código do Consumidor em
cláusulas abusivas nos contratos de adesão.
Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: conceituar os
princípios à luz do CDC; descrever os contratos de adesão, cláusulas abusivas e sua
interpretação, e a competência para declarar nulas, as eventuais abusividades e suas
contradições.
Parte-se da hipótese de que a declaração de nulidade de cláusula abusiva deverá
respeitar o ordenamento jurídico estabelecido, analisado caso a caso, ao invés de fixar uma
tese a ser seguida pelo judiciário brasileiro.
Assim, para viabilizar o teste da hipótese, realiza-se uma pesquisa de finalidade
básica pura, objetivo descritivo, sob o método hipotético-dedutivo, com abordagem
qualitativa e realizada com procedimentos bibliográficos e documentais.
No primeiro capítulo, são descritos os princípios indispensáveis nas relações de
consumo. No capítulo seguinte, realiza-se uma listagem dos contratos de adesão, das
cláusulas abusivas e sua interpretação. Por sua vez, no último capítulo, faz-se um
levantamento a quem compete declarar nulas, as eventuais abusividades e suas
contradições.
Ao final, conclui-se que os objetivos são atendidos e a pesquisa resta respondida
com a confirmação da hipótese, fazendo-se necessário a realização de uma análise em
total sincronia com o ordenamento jurídico estabelecido, ao invés de fixar uma tese a ser
seguida pelo judiciário brasileiro.
2 PRINCÍPIOS À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR
O CDC, emprega os princípios como base para interpretação, aplicação e criação
das normas jurídicas. Para Gonçalves (2017, p.37),” (...) os mais importantes são os: da
autonomia da vontade, da supremacia da ordem pública, do consensualismo, da
relatividade dos efeitos, da obrigatoriedade, da revisão ou onerosidade excessiva e da boafé”.
2.1 Princípio da vulnerabilidade
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O princípio da vulnerabilidade reconhece o consumidor como a parte mais frágil na
relação consumerista, de maneira que o mesmo se submete às condições impostas pelo
fornecedor ao adquirir um produto ou serviço.
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Destaca-se a conceituação de Tartuce, Assumpção:
De acordo com a realidade da sociedade de consumo, não há como
afastar tal posição desfavorável, principalmente se forem levadas em
conta as revoluções pelas quais passaram as relações jurídicas e
comerciais nas últimas décadas (TARTUCE; ASSUMPÇÃO, 2016,
p.41)”.
Dessa maneira, o direito do consumidor apresenta a vulnerabilidade como o seu
principal sustentáculo, regendo todo o sistema consumerista sendo fundamental na
proteção e promoção do equilíbrio contratual entre as partes.
Ademais, a vulnerabilidade está disposta no artigo 4º, inciso I, do CDC, que assim
ostenta: “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”.
A respeito da desigualdade entre fornecedor e consumidor, é de grande importância
salientar que o princípio da vulnerabilidade atinge a todos, sem distinções de classe social
ou econômica.
Por se tratar de uma presunção absoluta, Evangelista (2009, p.14.), identifica “a
existência de três aspectos acerca da vulnerabilidade, sendo eles: econômica, técnica e
jurídica”.
Onde a econômica, se traduz em uma posição de superioridade, tendo em vista que
a parte fornecedora possui um grande aparato financeiro, criando assim uma disparidade
na relação contratual. Já a técnica, se caracteriza pela falta de conhecimento específico
sobre o produto ou serviço, dessa maneira se torna suscetível a possíveis erros. Por fim, a
jurídica a qual vai de encontro com a falta de conhecimento em uma determinada área
específica, seja no meio jurídico ou econômico.
Nas palavras de Tartuce, Assumpção (2016, p.42.) “(..) todos os consumidores tem
tal condição, decorrente de uma presunção que não admite discussão ou prova em
contrário”. Portanto a vulnerabilidade alcança todos os consumidores, e o seu princípio
tem a nobre função de proporcionar uma relação isonômica entre as partes contratantes.
2.2 Princípio da verossimilhança ou hipossuficiência
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O art. 6º do CDC, faz referência ao princípio em questão, visando facilitar a defesa
do mais vulnerável, estabelecendo a inexistência da necessidade de presença simultânea
dos pressupostos.
Segundo, Art. 6° do CDC, são direitos básicos do consumidor:
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VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências (...).
A verossimilhança “se traduz na alta taxa de veracidade dos fatos apresentados pelo
consumidor em sua petição, conjunturas as quais seguem uma linha lógica corroboradas
de início por indícios ou provas apresentadas”. (MOREIRA, 2012).
Vê se assim, a importância das circunstâncias que vão de encontro à realidade do
fato alegado, cabendo ao magistrado encarregar ao fornecedor a obrigação de apresentar
provas técnicas comprovando a inexistência ou a inocorrência.
No âmbito do CDC, o princípio da hipossuficiência se define pelo desprovimento de
meios técnicos para fundamentar a sua prova, em suma, uma situação de inferioridade ou
desvantagem na relação de consumo.
Nesse sentido Martins, apresenta que:
A hipossuficiência é um critério processual consagrado no inciso VIII
do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, o qual busca
estabelecer um paradigma para o reconhecimento de eventual
desigualdade no seio do processo judicial. (MARTINS, 2017, pg 197.)
Portanto, tal princípio somente se caracteriza quando a relação consumerista for
objeto de ação judicial, podendo ser apresentada de maneira fática ou técnica. Desse
modo, “a hipossuficiência técnica é a situação a qual o consumidor não possui meios para
alcançar a prova que é indispensável para responsabilização do fornecedor e a fática se
caracteriza pela diferença socioeconômica (...) apresentada”. (MARTINS, 2017, pg.197).
2.3 Princípio da equidade
A priori, a equidade serve para adaptar a regra a uma situação específica, ela não
pode ser contrária ao ordenamento expresso, devendo ir de encontro com os princípios
gerais do direito, o regime político e a moral social.
Como caracteriza, Martins:
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Sem a presença da equidade no ordenamento jurídico, a aplicação
das leis criadas pelos legisladores e outorgadas pelo chefe do
Executivo acabariam por se tornar muito rígidas; o que beneficiaria
grande parte da população; mas ao mesmo tempo, prejudicaria
alguns casos específicos os quais a lei não teria como alcançar.
(MARTINS,2017, pg. 147.)
Nesse sentido, devido à grande utilização de cláusulas abertas e conceitos jurídicos
indeterminados, se faz necessário a existência de um equilíbrio entre fornecedor e
consumidor.
Na visão de Almeida:
Deve haver equilíbrio entre direitos e deveres dos contratantes, como
objetivo de alcançar a justiça contratual. Por isso são proibidas as
cláusulas abusivas, que poderiam proporcionar vantagens unilaterais
ou exageradas para o fornecedor. (ALMEIDA,2009,147).
Como resultado dessa tentativa de equilibrar as relações de consumo o CDC,
apresenta em seu art.6, inciso V, a possibilidade de alteração dos termos: “a modificação
das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.
De maneira idêntica o art. 47 em seu escopo aduz que “as cláusulas contratuais
serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Com a finalidade de
garantir maior proteção ao hipossuficiente, e assim apresentando critérios para a
interpretação de cláusulas ambíguas e contraditórias.
2.4 Princípio da função social do contrato
O contrato possui um papel fundamental para a preservação e convivência pacífica
da humanidade, e para acompanhar tais evoluções o CDC apresentou algumas alterações
visando resguardar o direito dos consumidores preservando-os de possíveis abusos e
lesões. Nesse sentido, ensina Almeida:
No regime anterior ao CDC prevalecia a vontade do fornecedor sobre
a do consumidor. Desse desequilíbrio em favor da parte mais forte,
decorriam abusos e lesões à parte vulnerável, que por anos a fio, não
dispunha de proteção legislativa adequada. Como se sabe era
forçado a cumprir o contrato até o final, em razão do princípio pacta
sunt servanda, não tendo base legal para pleitear revisão do
contrato... (ALMEIDA,2003, pg.145)
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Tartuce (2009, p. 101), afirma que “os contratos devem ser interpretados de acordo
com a concepção do meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva
às partes contratantes garantindo a igualdade entre eles...”.
A gênese da função social do contrato, corrobora a existência de bens maiores no
momento da realização de um contrato, onde a razoabilidade, equidade e o bom senso
são pilares para um bom contexto social, e assim evitando o enriquecimento ilícito.
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Em matéria de contratos, Almeida (2009, p.146) possui o seguinte entendimento: “o
CDC antecipou no tempo aquilo que hoje está positivado, e dessa forma conferindo
superioridade legislativa ao consumidor, para compensar a sua natural inferioridade
econômica e contratual”, conforme o Art.421 do Código Civil, o qual se faz claro quanto
aos limites no contexto privado: “A liberdade contratual será exercida nos limites da função
social do contrato”.
Portanto, em razão da evolução dos princípios sociais, a função social do contrato
se opõe ao individualismo e ao interesse privado, aproximando-se do interesse coletivo,
analisando a relação contratual entre partes de maneira harmônica com os valores
primordiais da boa-fé e da probidade.
2.5 Princípio da transparência
A transparência se faz presente em todas as esferas as quais se apresentem uma
relação de consumo, nos contratos em geral a lealdade recíproca é primordial para uma
relação genuína e equilibrada entre as partes contratantes.
O princípio da transparência está elencado no Art. 4º, caput do CDC, o que
corrobora o sentimento de lealdade e respeito sobre o contrato a ser firmado, resultando
em informações claras e de fácil compreensão ao consumidor.
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 (...)
Segundo Marques (2014, p.783), “a transparência é clareza, é informação sobre os
temas relevantes da futura relação contratual, o qual o fornecedor deve ser claro quanto
às informações e características do produto ou serviço ou sobre o conteúdo do contrato”.
A defesa do consumidor obteve atenção especial em virtude do CDC, onde em seu
Art. 6 º, inciso III, são definidos os seus direitos básicos, “a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
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características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Explica Marques:
Como nem todos os contratos entre fornecedor e consumidor levam
ao estabelecimento de relações contratuais, a transparência deve ser
uma nova e necessária característica de toda manifestação précontratual do fornecedor no mercado, desde a sua publicidade,
vitrines, o seu marketing em geral, suas práticas comerciais, aos
contratos ou às condições gerais contratuais que pré-redige.
(MARQUES, 2014.p.787)
Em suma, este princípio independe de qualquer circunstância, uma vez que rege do
início ao fim o contrato, seja no momento pré-contratual a conclusão. Tal preceito afeta a
natureza contratual devido à ausência de informação, caso não seja repassada ao
consumidor, resulta na falha de qualidade do produto ou serviço oferecido.
2.6 Princípio da boa-fé
O princípio da boa-fé deve nortear a conduta das partes durante todo processo
contratual, ele representa uma forma de demonstrar confiança e lealdade, devendo as
partes celebrarem o contrato com boas intenções.
O nosso sistema privado, já mencionou a boa-fé em diversos códigos como disposto
no artigo 131, inciso I, do Código Comercial de 1850 “a inteligência simples e adequada,
que for mais conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá
sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras”.
Por outro lado, o Código Civil Brasileiro de 1916 em uma de suas delimitações
quanto a boa-fé subjetiva, se apresenta para os contratos de seguros, assim como
apresentado no art. 1.443 “o segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato
a mais estrita boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e
declarações a ele concernentes”.
Desta forma a boa-fé, não é apenas um dever secundário é um princípio basilar no
direito do consumidor. Como descrito por Almeida (2009, p.147), “a boa-fé é responsável
pela paz social e a harmonia entre as partes, sendo capaz de manutenção e da fluidez do
mercado seja na fase pré- contratual quanto na fase de execução”.
Assim explica, Benjamin et al:
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A boa-fé objetiva molda a nova teoria contratual, exigindo das partes
a construção de ambiente de solidariedade, lealdade, transparência
e cooperação. O contrato, embora legítimo instrumento para a
circulação de riquezas e a satisfação de interesses pessoais, não deve
mais ser visto sob ótica individualista (BENJAMIN et al, 2014, p.377)”.
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Certamente uma das grandes novidades do CDC, foi atender as necessidades de
proteção da contratação em massa, resultando na previsão da boa-fé objetiva e assim
garantindo uma maior proteção contratual.
Por consequência, é possível afirmar que a boa-fé objetiva está ligada à
interpretação do contrato e não a sua estrutura, o caput do art. 4º do CDC aponta como
necessário a transparência e harmonia nas relações de consumo, sendo inegável a presença
da boa-fé, assim como previsto no inciso III do artigo já mencionado.
Harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica,
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores.
Desse modo, a boa-fé, tem um papel primordial de criar um equilíbrio na relação e
assim limitar práticas abusivas, se mostrando uma mistura de função social do contrato e
equilíbrio econômico.
3 REALCES DOS CONTRATOS PARITÁRIOS E DE ADESÃO E SUAS CLÁUSULAS
ABUSIVAS
As relações de consumo na atualidade, sofrem uma grande influência da economia
de mercado, uma vez que o processo de globalização se torna cada vez mais comum e
assim produzindo novas formas de relações contratuais.
Através dessas novas interações sociais, surgem os contratos de adesão
caracterizado pela contratação em massa, onde apenas a parte proponente estipula as
condições do acordo, restando a outra parte apenas a opção de aderir ou não.
3.1 Dos contratos de adesão
Conforme pensamento de Gomes (2009, p.128.), “o contrato de adesão caracterizase por permitir que seu conteúdo seja pré-construído por uma das partes, eliminada a livre
discussão que precede normalmente a formação dos contratos”.
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O artigo 54 do CDC, traz previsão expressa sobre o assunto:
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Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo
fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
Em regra, os contratos de adesão possuem algumas características exclusivas, de
maneira que são oferecidos ao público em um modelo padrão buscando atingir um
número indeterminado de futuras relações contratuais, onde as cláusulas são préelaboradas unilateralmente pelo fornecedor, resultando em uma ausência de negociação,
pois a parte mais forte as impõe em bloco.
Como descrito por Marques (2014.p.81), “no contrato de adesão não há liberdade
contratual de definir conjuntamente os termos do contrato, podendo o consumidor
somente aceitá-lo ou recusá-lo”.
Dessa forma, o fenômeno da massificação contratual, surgiu para tentar suprir as
necessidades do mercado, devido a agilidade e simplicidade proporcionados, onde
situações comuns do nosso dia a dia representam uma relação jurídica de consumo, porém
a uniformidade, a predeterminação e a rigidez dos contratos em questão, podem resultar
em abusos por parte do fornecedor.
3.1.1 Contrato Paritário x Contrato de adesão
Os contratos paritários se caracterizam principalmente pela igualdade entre as
partes ao discutir sobre os termos, cláusulas e condições contratuais, essa união de dois
ou mais indivíduos para um declaração de relação contratual em consenso, refletem em
seu máximo o princípio da autonomia da vontade.
Por sua vez, os contratos de adesão como já expostos, se baseiam na ideia de
uniformidade, predeterminação, adesão em bloco e ausência da discussão dos termos,
dessa forma se cria uma assimetria entre as partes, seja por meio econômico ou
informacional, caracterizando a vulnerabilidade do consumidor.
Há muito debate sobre o tema, do ponto de vista de Marques:
Mesmo existindo, na prática um desigual poder de barganha, não se
deve negar o caráter contratual do contrato de adesão, pois a
manutenção do vínculo, na maioria das vezes, beneficia o contratante
mais fraco: devem-se, sim, criar normas e uma disciplina específica
adaptada às suas características especiais e que permitam um
controle efetivo da equidade contratual (MARQUES, 2014, p.82)”.
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Nesse hiato, o Código Civil, a partir desse questionamento, paritária e não paritária
colocou em seu art. 421-A: "Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa
presunção...".
3.1.2 Interpretação do contrato de adesão
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Diversas causas concorreram para a modificação da noção de contrato, sendo o
desequilíbrio um pilar para alterar a interpretação dos contratos de adesão, resultando
assim em duas hipóteses as quais visam coibir cláusulas iníquas.
Nesse ínterim, o art. 423 do Código Civil (CC) prevê “quando houver no contrato de
adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais
favorável ao aderente”, ou seja, na existência de cláusulas obscuras, deverá o juiz na dúvida
agir em favor do aderente.
Simultaneamente o art. 424 preceitua que “nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza
do negócio”.
Nesse aspecto, o CDC apresenta em seus artigos 46 e 47, que:
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido e alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
Portanto, os contratos nos moldes contemporâneos, apresentam algumas
características as quais foram de suma importância para a reinterpretação, buscando uma
maior proteção por partes dos aderentes.
3.2 Das cláusulas abusivas e suas sanções
As cláusulas abusivas estão presentes em contratos de diversos segmentos, nos
contratos de adesão, são estabelecidas pelos fornecedores os quais ainda estão apegados
à ideia de plena liberdade contratual, e assim estipulam cláusulas que excedem os limites
da boa-fé e buscam uma vantagem indevida sobre os consumidores, cuja a vulnerabilidade
já lhe é atribuída.

513

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1053 de 27/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A princípio, as cláusulas abusivas são um risco para os direitos do consumidor
criando assim um desequilíbrio na relação de consumo, desse modo, o CDC caracteriza
que tal abusividade independe da conduta subjetiva do fornecedor, pois o código não
exige a má-fé ou dolo para a sua caracterização. Como descrito por, Marques:
(...) uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade mais com
paradigmas modernos, como a boa-fé objetiva ou a figura da lesão
enorme, como se seu elemento principal fosse o resultado objetivo
que causa a conduta do indivíduo, o prejuízo grave sofrido
objetivamente pelo consumidor, o desequilíbrio resultante da
cláusula imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do
exigido no contrato. (MARQUES,2014, p.984)
Como narrado pelo CC, no seu art. 187: “também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Por certo a presença de abusividade na massificação dos contratos é algo moderno,
devido a mudança de valores e dos interesses protegidos pelos direito. Essa questão é algo
essencial para o entendimento da existência de um rol de caráter exemplificativo, previsto
no art.51 do CDC: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços (...)”, e assim a expressão “entre outras” não deixa
qualquer dúvida quanto a sua abertura.
Ainda nesse caminho, os incisos IV e XV, proíbem que “estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” e “estejam em desacordo com o
sistema de proteção ao consumidor”, reforçam o caráter exemplificativo.
Quanto às sanções o CDC, é claro em seu art. 51, caput, e define as cláusulas
abusivas como nulas de pleno direito, entretanto a anulação de uma cláusula não anula o
seu contrato, exceto em situações as quais decorrer um ônus excessivo, conforme
demonstra o § 2º: “A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato,
exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo
a qualquer das partes”.
Desse modo, descrevem os autores, Benjamin et al:
A nulidade de pleno direito é a sanção específica para as cláusulas
abusivas. Em homenagem ao princípio da conservação do contrato,
expresso no § 2º do art. 51, o primeiro esforço do juiz deve ser no
sentido de afastar unicamente a cláusula abusiva, mantendo-se os
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efeitos jurídicos das demais disposições contratuais (BENJAMIN et al,
2014, p.393)”.
Portanto, as sanções para evitar tais práticas se traduzem na ineficácia das cláusulas,
de maneira que seja possível preservar o contrato de maneira equilibrada, podendo o juiz
a reconhecê-las nulas de ofício, mesmo nos casos em que a parte interessada não as tenha
identificado.
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4 COMPETÊNCIA PARA DECLARAR NULIDADE DE EVENTUAIS ABUSIVIDADES NOS
CONTRATOS BANCÁRIOS E SUAS CONTRADIÇÕES
As relações de natureza bancária, tem como principal meio de anuência o aceite
através de contratos de adesão, de maneira que o Estado deve fiscalizar e regulamentar
essa relação, e por intermédio do CDC é realizado toda a especificação quanto os termos
para elaboração do contrato. Entretanto a decisão de anular essas abusividades, gerou
inúmeras interpretações onde enfraqueceram a aplicação do código em detrimento do
direito do cidadão brasileiro.
4.1 Posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro a respeito do CDC e sua
aplicabilidade
Em princípio, salienta-se a presença de debates a respeito da proteção do
consumidor no cenário internacional desde de 1985, quando a Organização das Nações
Unidas definiu a importância da proteção dos direitos abraçados pelo nosso Código
consumerista.
Dessa maneira, após estabelecidas as diretrizes, cabe aos países adotarem a melhor
forma de introduzi-las em sua sociedade, sendo feita no Brasil “(...) através de sua origem
constitucional, que poderíamos chamar de introdução sistemática, através do sistema de
valores (e direitos fundamentais) que a Constituição Federal de 1988 impôs (...) (BENJAMIN
et al 2014, p.34).
Sob a mesma ótica, é necessário trazer à baila o Título II, Capítulo I da Constituição
Federal (CF), conteúdo responsável por tratar dos direitos e garantias fundamentais e dos
deveres individuais e coletivos.
Nesse sentido o art. 5º, inciso XXXII, define que “o Estado promoverá, na forma da
lei, a defesa do consumidor”, tal preocupação se faz necessário devido ao desequilíbrio
entre as partes. Ainda na Carta Magna, em seu art. 170, V, é possível verificar a importância
do equilíbrio do princípio geral da atividade econômica, ou seja, a defesa do sujeito de
direitos. Além disso, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias sabiamente em seu
art. 48, corroborou a ideia de proteção da parte vulnerável e assim ordenou “o Congresso
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Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código
de defesa do consumidor”.
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Conforme ensinamento de Benjamin et al:
O ordenamento jurídico brasileiro é um sistema, um sistema
ordenado de direito positivo. Sob esta ótica sistemática, o direito
do consumidor é um reflexo do direito constitucional de proteção
afirmativa dos consumidores(...) (BENJAMIN et al, 2014.p.35)”.
Desse modo, o disposto estabelece a importância do princípio da defesa do
consumidor, sendo estabelecido em seus dispositivos a predisposição constitucional para
a proteção da parte mais fraca.
Conforme visto anteriormente o CDC bem como os seus princípios e regras têm
incidência de aplicação sobre as relações bancárias, nesse sentido, o Art. 2° é cristalino
quanto a caracterização do consumidor, podendo ele ser pessoa física ou jurídica,
adquirindo ou utilizando um produto ou serviço como destinatário final, sob o mesmo
ponto de vista o Art. 3° § 2°, define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado
em troca de remuneração, ainda que seja de natureza bancária ou crediária, como
demonstrado no Acordão inframencionado.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO ENTRE
AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO DA CREDORA. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DILIGÊNCIAS.
ESGOTAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NA TAXA DE JUROS
CONTRATADA.
INOCORRÊNCIA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
LEGALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. COBRANÇA
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS
MORATÓRIOS. (...) 7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo
instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990),
eis que se encontram presentes todos os elementos da relação
jurídica de consumo (art. 2º e 3º do Código de Defesa do
Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final
econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e
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fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira
apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n.
297). (...)
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(TJDFT, Acordão nº 1178164 - 1º Turma cível, Rel. HECTOR ALVES:
J:05/06/2019)
Analogamente a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do:
AgRg no Recurso especial REsp nº 1135068 RS 2009/0068334-6, representa a consolidação
da aplicabilidade do CDC nas relações bancárias no cenário jurídico brasileiro.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N.
297/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide.
2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às
cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos
termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte, é inafastável a incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, recurso especial nº 1135068 RS 2009/0068334-6.Decisão
Monocrática, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira: 05/08/2014).
Nitidamente a súmula 297 do STJ, veio convalidar a força do CDC perante as
instituições financeiras, bem como representa o seu enunciado: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
A respeito do tema, Cavalieri ensina que:
Tão amplo é o campo de aplicação do Código do Consumidor que
hoje todo operador do direito, principalmente o magistrado, antes
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de decidir qualquer questão terá que verificar se está ou não em face
de uma relação de consumo. (CAVALIERI, 2019.pg. 16.)
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Em suma, é de se ver a importância desse instrumento normativo, sendo um grande
passo para a proteção do sujeito de direito, criando assim um equilíbrio na atividade
econômica, e assim buscando uma sociedade justa.
4.2 Dever de reconhecimento de ofício
De acordo com o exposto, o reconhecimento da abusividade das cláusulas inseridas
nos contratos de adesão podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado,
independente da formulação do pedido na ação ajuizada pelo consumidor. Nesse
contexto, é evidente que ao atingir tais pilares do direito, os contratos de adesão podem
sofrer alterações como previstos no rol exemplificativo do art. 51 do CDC, onde a sua
sanção é a nulidade absoluta.
No dizer de Benjamin, et al:
As normas de proteção ao consumidor da Lei 8.078/1990 são de
“ordem pública e interesse social” (art. 1º.do CDC). A sanção
específica para as cláusulas abusivas é a “nulidade de pleno direito”
(art.51, caput) ou “nulidade absoluta”, utilizando-se da terminologia
do Código Civil (arts. 166 a 170) (BENJAMIN et al, 2014, p.392)”.
Da mesma forma, a nulidade expressa no artigo supracitado, vai de encontro com a
previsão legal do CC, onde se apresenta a possibilidade do juiz reconhecer de ofício a
nulidade, ou por provocação do interessado, conforme o parágrafo único do art. 168.
Para, Tartuce (2017, p.266), “o juiz deve fazer uso das máximas de experiência e
princípios gerais consumeristas para suprir e corrigir o contrato (...) a revisão do negócio e
a sua imposição para a outra parte acabam por funcionar como punição(...)”
Portanto, o CDC tem aplicação sobre as instituições financeiras, onde os contratos
bancários figuram como componentes de ações, devido às suas inúmeras abusividades, as
quais atingem diretamente os princípios básicos do consumidor, como os princípios da
equidade, boa-fé e transparência.
4.3 Controvérsias acerca da Súmula 381 do STJ
A decisão proferida pela excelentíssima 3º turma do STJ, nos autos do AgRg no
Recurso especial nº 919.189, entendeu que não é possível ao julgador reconhecer a
abusividade de ofício. Conforme Acórdão infracitado:
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
MÚTUO. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇAO
REVISIONAL. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇAO. SÚMULA 381 DO
STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇAO MENSAL DE
JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇAO. ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. MORA AFASTADA.
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1. Conforme jurisprudência assente desta Corte, não é possível a
revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas
(Súmula 381/STJ).
2. Somente é cabível a capitalização dos juros em periodicidade
mensal para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000,
data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada.
3. Consoante entendimento pacificado da Segunda Seção, a
cobrança de encargos indevidos importa na descaracterização da
mora (Eresp 163.884/RS).
4. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, Agravo regimental no recurso especial nº 919189 RS
2007/0013895-9, 3º turma. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
16/03/2011).
A publicação da Súmula 381, leciona que “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, assim não admitindo mais
debates sobre a possibilidade de declaração de nulidade de ofício.
Desse modo, o art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), o qual orienta sobre a
“multiplicidade de recurso com fundamentos idênticos”, foi utilizado com referência para
a sua fundamentação, sendo citados alguns precedentes para corroborar tal decisão,
dentre eles está o RESP 1061530-RS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo
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repetitivo referente aos
contratos bancários subordinados ao
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;
contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos
regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de
crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a
questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão
que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido
expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do
recurso especial, preenchendo todos os requisitos de
admissibilidade. (STJ, Recurso especial nº 1061530 RS 2008/01199924, S2- segunda seção. Rel. Ministra Nancy Andrighi: 22/10/2008).
Ademais, o recurso especial: REsp nº 541153 RS, corroborou a posição contra o
reconhecimento por parte do juiz, afirmando que tal ato afetaria o princípio “ tantum
devolutum quantum appelattum”, previsto no art. 515 do mesmo Codex.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXAME DE
OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
- Descaracterização do contrato. Incidência do verbete n. 293 da
Súmula/STJ.
- Exame de ofício de cláusulas contratuais pelo Tribunal de origem.
Impossibilidade, por ofensa ao art. 515 do CPC. Princípio "tantum
devolutum quantum appellatum." Precedentes. (...)
(STJ, Recurso especial nº 541153 RS 2003/0073220-8, S2- segunda
seção. Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha: 08/06/2005).
Sob o mesmo ponto de vista, os argumentos de que a revisão de ofício dessas
abusividades seriam ultra petita, pois o magistrado passaria dos limites em que a lide foi
proposta, conforme previsto no art. 141 do CPC.
A respeito do tema, Tartuce (2016, p.266) demonstra seu descontentamento ao
conceituar “infeliz súmula 381 do STJ, (...) tal ementa representa uma séria afronta à
proteção dos direitos dos consumidores e aos preceitos gerais de direito, devendo ser
imediatamente cancelada por aquele tribunal”.
É nítido que o fato transita no campo consumerista, sendo a pauta discutida a
respeito do art.51 do CDC, entretanto, as decisões foram fundamentadas em artigos de
ordem meramente processual.
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Portanto se faz necessária a revisão ou cancelamento da mesma, pois o CDC é uma
norma de ordem pública, e por tal fato, a qual visa direta e essencialmente tutelar os
interesses da coletividade.
5 CONCLUSÃO
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O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise do desequilíbrio
entre as partes contratantes, derivada da inúmera crescente dos contratos bancários na
modalidade de adesão. O tema aventado se insere em um panorama dinâmico, onde as
relações contratuais em curso na atualidade, se alteram conforme a globalização e os
valores sociais, facilitando a existência de cláusulas abusivas.
A partir da discussão apresentada, entende-se que o Código de Defesa do
Consumidor, apresenta predisposição constitucional, visando a ordem pública e o interesse
social, assim, constata-se como fundamental a aplicação do mesmo nas cláusulas abusivas
nos contratos de adesão, cabendo ao Estado intervir nas relações de consumo.
Diante disso, a pesquisa teve como base inicial elencar os princípios essenciais que
norteiam a proteção da figura do consumidor, conforme previsões legais perante aos
contratos e abusividades descritas durante a relação de consumo, sendo pacífico a
nulidade como sanção, e assim confirmando a hipótese de que a declaração de nulidade
de cláusula abusiva deverá respeitar o ordenamento jurídico estabelecido, ao invés de fixar
uma tese a ser seguida pelo Judiciário brasileiro.
Em consonância com os princípios elencados em nossa revisão de literatura e de
fontes documentais, percebe-se um potencial para o desenvolvimento sobre o real
impacto nos direitos básicos de todos os consumidores, após a publicação da súmula
supracitada.
Portanto, como já esmiuçado no capítulo de análise bibliográfica, torna-se
necessário a superação da súmula 381 do STJ, em virtude da contrariedade dos princípios
e normas constitucionais de proteção ao consumidor, com o intuito de que seja produzido
uma decisão justa por parte do magistrado, nos preceitos da Constituição Federal e do
código consumerista, e não baseados em códigos processuais.
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