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Sempre me pareceu de extrema pertinência o ensinamento de Goffredo Telles
Júnior acerca do fato de que nossas experiências de vida são muito limitadas e que o único
recurso que nos resta para a ampliação de nossas vivências é a sua busca na literatura dos
grandes autores que são capazes de expressar sentimentos, situações e vivências de forma
profunda, tocante e o mais próximas possível da realidade. Na medida em que o Direito (e
também a Ética) busca disciplinar a “convivência humana” e promover o “entendimento
universal”, essa empreitada que consiste em ampliar nosso horizonte de conhecimento
humano, é imprescindível. 1
O mesmo Telles Júnior chama a atenção para uma questão transcendente a todas
as demais na área da Filosofia do Direito. Aquela referente ao referencial antropológico do
homem e da sua liberdade:
Se a liberdade do homem existe, nada, nas sociedades humanas,
sobrelevaria em importância o Direito, que seria uma disciplina da
liberdade. Mas se esta não existe, o Direito passaria a ser uma fantasia
vã. Num mundo sem liberdade, o Direito não vale que se lhe dedique
um minuto de esforço e de pensamento. Bastava lembrar que o fim
do Direito é conduzir os homens em suas relações sociais, e que para
nada serviria se os homens já fossem necessariamente conduzidos
pelas leis da natureza (grifos nos original). 2
Sem o reconhecimento da liberdade do homem, de sua autonomia condicionada
(mas não determinada), de sua transcendência ao material, matemático, biológico, físico,
recaímos no fracasso iluminista em fundamentar a dignidade humana. Enveredamos por
caminhos como os citados pelo mesmo Telles Júnior ao apontar declarações como as de
1 TELLES JÚNIOR, Goffredo. A Folha Dobrada. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p. 352.
2 Op. Cit., p. 283. Parece que a mesma conclusão vale para a disciplina da Ética.
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Moleschott (“o pensamento é um movimento da matéria”) ou de Vogt (“o cérebro segrega
o pensamento como os rins segregam a urina”). 3
É claro que existe quem afirme ser plenamente possível encontrar sentido na vida
sem recurso a qualquer transcendência. 4 A questão é que esse sentido encontrável na
mera imanência não irá diferir do sentido que encontra na existência um porco, um cão ou
um gato. Acaso recorramos aos ensinamentos aristotélicos é possível chegar à conclusão
de que, abrindo mão da transcendência, nosso sentido na vida não poderia jamais
ultrapassar o âmbito “vegetativo” (de mera nutrição e reprodução) e “sensitivo” (de mera
percepção, apetite e movimento). Atingiríamos tão somente a escala de evolução dos
vegetais e dos animais, sem poder jamais chegar àquilo que seria a substância da
humanidade (“alma intelectiva”). 5 E não é próprio do homem satisfazer-se e muito menos
“perfazer-se” (sentir-se “perfeito” na acepção de “completude”) nessas limitações. Até
mesmo quem afirma poder encontrar sentido sem transcendência, faz essa afirmação sem
a viver em concreto, pois que para fazê-la lança mão do exercício intelectual, embora
desvirtuado e afastado da realidade e até da sua própria realidade.
O cientificismo materialista naturalista elege a linguagem da ciência como a única
válida. Esse reducionismo intelectual nos comprime num mundo em que se pode
“descrever” alguns fenômenos, mas é impossível “explicar” qualquer coisa. Trata-se de um
universo do “como” desprovido de “porquês”.
Hawking alerta para o fato de que “a abordagem habitual da ciência” consistente
na construção de “modelos matemáticos, não consegue responder a perguntas sobre por
que existe um Universo a ser descrito pelos modelos”. 6
Não sem razão acreditava Weinberg que a ciência não consegue explicar “a
existência de verdades morais”, isso porque há “uma defasagem lógica entre o é científico
e o deve ser ético” (grifos no original). 7 Obviamente a mesma defasagem se encontra
entre a ciência normativa do Direito ligada ao “dever ser” e as ciências da natureza
orientadas pelo “ser”.
3 Apud, Op. Cit., p. 284.
4
PONDÉ,
Luiz
Felipe.
Contraponto.
Brasil
Paralelo.
https://www.youtube.com/watch?v=GTVZH8aJMfc , acesso em 25.10.2021.

Disponível

em

5 REALE, Giovanni, ANTISERI, Dario. História da Filosofia – Filosofia pagã antiga. Volume 1. Trad. Ivo Storniolo,
São Paulo: Paulus, 2003, p. 212.
6 HAWIKING, Stephen W. Uma Breve História do Tempo. Trad. Ribeiro da Fonseca. 3ª. ed. Lisboa: Gradiva,
1994, p. 132.
7 WEINBERG, Steven, apud, HOLT, Jim. Por que o Mundo Existe? Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro:
Intrínseca, 2013, p. 160.
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Na realidade qualquer manifestação humana enclausurada numa clave materialista
seria passível de mera descrição fenomenológica (v.g. observação das áreas do cérebro em
atividade; percepção de sons e gestos; representação de relações entre signos da escrita e
seus significados etc.), mas jamais poderia ser dotada de alguma relevância significativa.
Tudo o que falamos não passaria de emissões fonéticas, de movimento do ar passando
por nossas bocas (“flactus vocis”), tudo que escrevemos seriam garatujas sem importância,
desenhos de criança ignara, rabiscos ou manchas de chimpanzés com as patas sujas de
tinta. E, ademais, ao contrário do que dizia Buber, seria o homem apenas uma coisa entre
outras coisas. 8
Esse é um perigo terrível que já era apontado por Hugo de São Vitor ao afirmar
que quando o homem não tem a noção de que foi feito acima das outras coisas, acaba se
julgando semelhante a qualquer outra coisa e se afastando da sapiência que lhe permitiria
conhecer-se a si mesmo. 9 Enfim, abrem-se as portas das possibilidades temíveis da
zoologização e da reificação humanas.
Quando um autor como Frankl defende em sua logoterapia a necessidade de
busca de um sentido para a vida como constitutiva do homem, obviamente não se limita
ao mero labor da subsistência ou à simples capacidade de percepção sensível. Pode-se
afirmar, em linhas gerais, que a teoria de Frankl se embasa na noção de que o ser humano
é um ser em busca de sentido, um ser que se transcende em direção a algo fora de si, a

um fim, um objetivo. Ora, um ser assim constituído não pode ser simplesmente
determinado tal qual um animal, atuar tão somente movido por instintos ou reações,
muito menos se reduzir a uma vida vegetativa. Um ser em busca de sentido é sempre um
ser livre. Reconhecer essa condição humana é a única via para respeitar a humanidade

do homem e tratá-lo de forma efetivamente humana. O ser do homem é necessariamente
voltado para perspectivas futuras, sua racionalidade é marcada pela abstração, chegando
a uma necessária existência “sub specie aeternitatis” ou sob o “ponto de vista da
eternidade”. 10 Não se trata de apenas “suportar a falta de sentido da vida”, como
afirmam alguns existencialistas, mas de “suportar a incapacidade de compreender, em
termos racionais, o fato de que a vida tem um sentido incondicional. O logos é mais
profundo que a lógica” (grifo no original). 11
8 BUBER, Martin. Eu e Tu. Trad. Newton Aquiles Von Zuben. 2ª. ed. São Paulo: Moraes, 1977, p. 9. Dizia com
acerto Martin Buber: “o homem não é uma coisa entre coisas ou formado por coisas”.
9 SÃO VITOR, Hugo de. Didascalicon – A Arte de Ler. Trad. Tiago Tondinelli. Campinas: Vide Editorial, 2015,
p. 13.
10 FRANKL, Viktor E. Em Busca de Sentido. Trad. Valter O. Schullup e Carlos C. Aveline. 2ª. ed. Petrópolis:
Vozes, 1991, p. 73.
11 Op. Cit., p. 105.
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Mais claramente:
A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua
vida, e não uma “racionalização secundária” de impulsos instintivos.
Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode
ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente
então esse sentido assume uma importância que satisfará a sua
própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos
e valores são “nada mais que mecanismos de defesa, formações
reativas e sublimações”. Mas, pelo que toca a mim, eu não estaria
disposto a viver em função dos meus “mecanismos de defesa”. Nem
tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor às
minhas “formações reativas”. O que acontece, porém, é que o ser
humano é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e valores”!
12
Fora dessas concepções, encontrar sentido na vida sob o influxo de um
materialismo reducionista é elevar uma tautologia em fundamento existencial, é afirmar
que a vida tem um sentido porque é vida e então deve ser vivida, nada mais do que
derivar o “dever ser” do “ser”, o que não é uma transposição defensável e tem sido
reconhecida como a chamada “Falácia Naturalista”, apontada originalmente por G. E.
Moore, em 1903, em seu “Principia Ethica”. 13
Pontes de Miranda exaltava o aprendizado do homem em “diminuir em si o
animal”, “em si e ao redor de si”. 14 E concebia a distinção entre a animalidade e a
humanidade como a capacidade da segunda de apontar para o futuro abstrato
(conversão da garra em dedo):
O que nós chamamos, de ordinário, “fim” do ato do animal não é
mais do que “objetivo”, objeto que se deseja, que se pretende colher
ou afastar. O fim mesmo, esse, é abstrato. O animal não tem. Porque
não representa como o homem e porque não abstrai como o
homem, não pode viver nem prever até qualquer futuro abstrato,
invisível, inaudível, inolfatável, insaboriável, como o futuro –
amanhã, o futuro próximo ano, o futuro daqui a cinco, a vinte anos,
a trinta. (...).
12 Op. Cit., p. 92.
13 BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia. Trad. Desidério Murcho, et al. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997, p. 142.
14 MIRANDA, Pontes de. Garra, Mão e Dedo. Campinas: Bookseller, 2002, p. 172.
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Concebido como feito de pontos – finitos, e não como linha, o
presente dos animais (excluído o homem) não se liga ao futuro, se
bem que tenha, atrás de si, o passado, tal como se manifesta
quando o animal reconhece alguém ou alguma coisa. O presente
humano confina com o passado e com o futuro, tecendo-se uma
trama fina, compacta, com esse. (...).
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E esse enjaulamento no presente ( natural para os animais), esse “ir
até ali e só até ali” na ligação dos fatos sucessivos e dos fatos de
hoje a fatos futuros, é tão invencível, que a conduta adquirida pelo
animal ensinado nunca se prolonga para além do domesticador ou
dos seus substitutos (grifos no original). 15
Para ser coerente com o materialismo naturalista é preciso admitir a falta de
fundamento do “ser”, inclusive do homem, inclusive de si mesmo. Coerente com isso, ao
menos em teoria, em seu niilismo, é Emil Cioran ao afirmar em um livro cujo título (“Do
inconveniente de ter nascido”) é bastante eloquente:
Que tudo seja desprovido de consistência, de fundamento, de
justificação, é algo de que estou habitualmente tão convencido que
aquele que ousar contradizer-me, mesmo que se trate do homem
que mais estimo, me parecerá um charlatão ou um idiota. 16
Menos convencido de ter uma resposta pronta e incontrastável, Camus prefere
indicar uma pergunta como a única realmente relevante sob o ponto de vista filosófico.
Para o autor, a única questão importante é a do suicídio, porque versa sobre ser a vida
digna de ser vivida ou não. 17
Retomando a ideia com a qual se iniciou este texto, referente à busca da
experiência nas grandes obras literárias, parece oportuno fazer esse exercício a respeito
da miséria do materialismo. Isso porque ou a pessoa não se concebe numa visão
estritamente materialista e, portanto, não vive essa experiência, ou até se concebe, mas
não assume, com coerência e até as últimas consequências, inclusive práticas, essa sua
posição. Na verdade, não se encontram exemplos de indivíduos (ao menos vivos) que
realmente levem seu materialismo às últimas consequências. Trata-se, portanto, de uma
experiência que somente se poderá encontrar no âmago da sensibilidade e do talento
dos grandes escritores.
15 Op. Cit., p. 44 – 46.
16 CIORAN, Emil M. Do Inconveniente de ter nascido. Trad. Manuel de Freitas. Lisboa: Letra Livre, 2010, p. 10.
17 CAMUS, Albert. O mito de Sísifo. Trad. Mauro Gama. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989, p. 23.
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Em seu conto “A Formiga Elétrica” (1969), Dick nos apresenta um narrador que
descobre acidentalmente ser um androide. Ele fica muito impressionado com a
descoberta de sua natureza. Conserta a si mesmo e se programa para uma vida de apenas
mais algumas horas muito intensas, cometendo em seguida suicídio cortando sua “fita
de construção do suprimento da realidade”. Confrontado com a monstruosidade
materialista o androide racional não é capaz de suportá-la. 18
Também no conto de E. T. A. Hoffman, que chegou a dar origem ao que se
chamou de “Complexo de Coppelia”, o personagem Nathanael perde a sanidade quando
fica sabendo que uma boneca – dançarina de nome Coppelia, que ele acreditava ser uma
mulher verdadeira, de carne e osso, não passava de um aparato robótico. E mais, Coppelia
o adverte que haveria a possibilidade de que ele mesmo, Nathanael, fosse também um
mero robô. Então Nathanael sente que sua realidade e identidade foram destruídas e,
movido pelo desespero, se mata, atirando-se do alto de uma torre. Novamente, o
confronto da teratologia mecanicista materialista com a racionalidade simplesmente
destrói qualquer perspectiva e encaminha o homem (homem?) ao suicídio. 19
Essas valiosas peças literárias retratam com maestria a nulidade, a falta absoluta
de sentido da vida de um ser racional como são os seres humanos, acaso reduzidos a
meros mecanismos, “homo ex machina”. Em “Os Demônios”, Dostoiévski põe na boca de
um dos personagens a proclamação de um “direito à desonra”. 20 Ao submeterem-se ao
reducionismo mecanicista materialista naturalista, os seres humanos proclamam o
“direito à degradação”.
É induvidoso que juntamente com essa falta de sentido do homem viria, por
consequência direta, a total falta de sentido de suas obras, dentre elas a ciência normativa
do Direito e o estudo da Ética, bem como a ereção das regras morais e legais. Sobre a
miséria do materialismo sistemático não é possível construir absolutamente nada de
relevante, não há justiça, moral, bem, mal, beleza, crime, humanidade, não há fundamento
mínimo para nada. Há apenas um “ser” ontologicamente diverso do “nada” material, mas
cuja contemplação é impossível ou pelo menos ilusória na falta do espírito humano
reduzido à matéria, reações químicas e mecanismos biológicos. E nós, humanos, nos
tornamos os indigentes do universo, condenados a uma racionalidade insana, doentia e
evanescente.
18 Cf. DICK, Philip K. A Formiga Elétrica. Trad. M. Martins. Scribd E – Book. Disponível em
https://pt.scribd.com/doc/278979640/A-Formiga-Eletrica-Philip-K-Dick , acesso em 25.10.2021.
19 Cf. HOFFMAN, E. T. A. O Homem de Areia. Trad. Ary Quintella. Ebook. Rio de Janeiro: Rocco Digital, 1986.
Disponível em https://pt.scribd.com/read/477950092/O-Homem-da-areia, acesso em 25.10.2021.
20 DOSTOIÉVSKI, Fiodor. Os Demônios. Trad. Natália Nunes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 1.100.
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RESUMO: Hoje vários problemas assolam a sociedade, desde simples como divergências
de pensamentos, como os mais graves que lesam a integridade física. Dentre essas formas
de violência, tem bastante destaque o feminicídio, que é o crime cometido contra mulheres
no âmbito familiar, ou em diversas situações pelo único fato da vítima ser do gênero
feminino. No Brasil, ao longo dos anos os números desses casos são alarmantes, razão pela
qual foram editadas duas leis específicas para tratar desse tipo de violência, a Lei Maria da
Penha e a Lei do Feminicídio. Porém os números dos casos não diminuíram com a criação
de tais leis, portando a de se analisar aspectos de historicidade, socias entre outros na
busca de uma resposta para tal atrocidade, ou a busca para coibi-la de forma veemente.
Palavras-Chave: Sociedade. Crime. Âmbito familiar. Feminicídio. Historicidade.
ABSTRACT: Today several problems plague society, from simple as divergences of
thoughts, as the most serious that harm physical integrity. Among these forms of violence,
feminicide is very prominent, which is the crime committed against women in the family
context, or in several situations because the victim is female. In Brazil, over the years the
numbers of these cases are alarming, which is why two specific laws have been issued to
deal with this type of violence, the Maria da Penha Law and the Feminicide Law. However,
the numbers of cases did not decrease with the creation of such laws, porting to analyze
aspects of historicity, socialites among others in the search for an answer to such atrocity,
or the search to strongly resoin it.
Keywords: Society. Crime. Family scope. Feminicide. Historicity.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 FEMINICÍDIO NO BRASIL 2.1 ASPECTOS MOTIVADORES 3
QUESTÕES SOCIAIS 3.1 QUESTÕES RACIAIS 4 CAUSAS DE AUMENTO DE PENA 5
CONCLUSÃO 6 REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho é sobre feminicídio, homicídio doloso praticado contra a
mulher por razões de condições de sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando,
desconsiderando a dignidade da vítima enquanto mulher.
O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de ocorrências de feminicídios, de
acordo com a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). O
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país só perde El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia no número de casos de
assassinato de mulheres. Em comparação com os países desenvolvidos, mata 48 vezes mais
mulheres do que no Reino Unido, 24 vezes mais do que a Dinamarca e 16 vezes mais do
que o Japão ou a Escócia. O mapa de Violência do Conselho Nacional do Tribunal (CNJ)
mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Entre 2003 e 2013
havia 3. 937 casos para 4. 762 mortos. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada duas
horas do país. 21
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Desde a implementação da Lei 13.104/15, o número de penalidades em caso de
feminicídio teve um aumento e crescimento contínuo, o que reflete a adesão dos juízes à
lei. A última investigação do Ministério da Justiça em 2017, quando 4.829 novos casos
foram registrados nos tribunais, quase o dobro do ano anterior. Existem mais de 10 mil
processos de feminicídio esperando pelo julgamento. A maioria dos crimes de feminicídio
no Brasil foi cometida por maridos e jovens amigos das vítimas.
Existem diversas questões sociais como gênero, avanços e lutas das mulheres por
seus direitos. Nos últimos anos, a situação das mulheres registrou progresso em vários
aspectos, mas ainda são vítimas de discriminação, desigualdades e violência.
Com a promulgação da Lei da Maria da Penha, Lei n. 11.340, em 7 de agosto de
2006, foi necessária uma mudança de postura, uma vez que estabelece a obrigação de
respeito e igualdade. Ele cria o mecanismo para impedir a violência doméstica e familiar
que consiste em: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
A Lei 13.104/2015 promulga o nome do feminicídio, que foi incluído no Código
Penal Brasileiro, tornando-se o crime de assassinato, além de ser classificado como horrível.
O interesse do assunto é, de fato, esta questão que está em evidência, sendo
discutido pela sociedade por meio de comunicação, principalmente após a promulgação
dessa lei e seu progresso.
A metodologia utilizada neste trabalho, se deu por meios bibliográficos, que
compreendem a leitura de livros, artigos e relatórios que mencionam os temas de
Feminicídio e o papel do Estado, bem como a leitura de documentos legais, relacionados
ao tema.

21 CUNHA, Carolina. Feminicídio – Brasil é o 5º país em morte violentas de mulheres. Disponível em:
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/feminicidio-brasil-e-o-5-pais-em-morteviolentas-de-mulheres-no-mundo.htm
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2 Feminicídio no Brasil
Desde os primórdios da existência humana até determinado ponto da história, a
imagem da mulher sempre esteve associada a submissão perante o homem. Segundo
Francisco Porfírio em texto publicado no site Brasil Escola, em meados do século XIX, as
mulheres não tinham alguns direitos, como frequentar escola básica e de ensino superior.
Já no século XX, não tinham o direito de votar, praticar esportes que à época eram
considerados masculinos, necessitavam de permissão do marido para viagens, ter
estabelecimentos, abrir conta bancária e até mesmo trabalhar.22
Isso reforça que tal submissão dava o direito ao homem daquela época de mandar
na mulher, a tratando, às vezes, como um pertence. A partir daí, eram submetidas há vários
tipos de ações, desde ordens a violências de todos os tipos. Mais tarde, essa violência se
resultaria na mais gravosa e de maior dano a uma vida, o assassinato.
Dados apresentados no Mapa da Violência 2015, criado pela Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (Flacso), mostra que, entre o ano de 1980 e 2013, foram
160.093 mulheres brasileiras vítimas de assassinato, sendo que somente em 2013 foram
registrados em média 13 homicídios femininos por dia (cerca de 4.762 no ano).23
Diante desse agravante e para tentar coibir e/ou minimizar esse tipo de conduta,
em março de 2015, foi implementada a Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15), que é o
assassinato da mulher por razão de gênero, sendo advinda de violência doméstica ou
familiar, menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher. Versado no Código
Penal com pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo ainda incluído no rol dos crimes
hediondos onde há necessidade de se formar o Júri Popular para que sejam julgados os
réus.
Porém, mesmo com a criação da Lei 13.104/15, os números dos casos não
abaixaram. Segundo Paula Bittar em reportagem ao site da Câmara dos Deputados, teve
um aumento nos casos de 2018 para 2019 de 7,2% resultando em 1.310 assassinatos.
22 PORFÍRIO, Francisco. "Feminicídio"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/feminicidio.htm. Acesso em 19 de maio de 2021
23 Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). "Mapa da violência
2015"; Dossiê Violência contra mulheres. Disponível em
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-demulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/ Acesso em 20 de maio de 2021
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Números alarmantes que parece não ter uma luz ao fim do túnel para que diminua ou
cesse tal tipo de violência.24
2.1 Aspectos motivadores
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Como se viu no tópico anterior, características de cunho social como o patriarcado
em séculos passados que não davam os direitos necessários à mulher, a objetificação e
entre outros motivos, nos dias de hoje, não se faz mais presente, todavia, à ocorrência
sobre casos de feminicídios não diminuiu.
Dentre os tipos de feminicídio, o mais comum no Brasil é o de violência familiar ou
doméstica, quando o homicida é familiar ou manteve algum tipo de laço afetivo com a
vítima. No mesmo Mapa da Violência citado anteriormente mostra que no ano de 2013
das 4.762 mortes registradas 50,3% foram cometidas por familiares, e em 33,2% praticados
pelo parceiro ou ex.
Grande ponto de relevância sobre a da prática desse crime tendo como base os
número acima, é que em 27,1% dos casos havia reincidência da vítima no local do crime,
isso mostra que a própria casa se torna um ambiente hostil e de grande risco para a
mulher.25 Sobre essa violência íntima, a Juíza titular do 1º Juizado de Violência Doméstica
contra a mulher do TJRJ, Adriana Ramos de Mello diz:
O feminicídio íntimo é um contínuo de violência. Antes de ser
assassinada a mulher já passou por todo o ciclo de violência, na maior
parte das vezes, e já vinha sofrendo muito tempo antes. A maioria
dos crimes ocorre quando a mulher quer deixar o relacionamento e
o homem não aceita a sua não subserviência. Este é um problema
muito sério.26
Sobre os fatos, nota-se que homens motivados por raiva, álcool, drogas, por pura
maldade ou preconceito ceifam a vidas de milhares de mulheres por ano e isso não parece
ter fim. Mesmo com uma lei específica para o ato ele ainda continua acontecendo, ainda
24 BITTAR, Paula. "Lei do Feminicídio faz cinco anos"; Câmara dos Deputados. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/noticias/643729-lei-do-feminicidio-faz-cinco-anos. Acesso em 20 de maio de
2021
25 Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). "Mapa da violência
2015"; Dossiê Violência contra mulheres. Disponível em
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-demulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/ Acesso em 28 de maio de 2021
26 RAMOS, Adriana. FEMINICÍDIO. Disponível em:
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/feminicidio.
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na busca por respostas faz-se necessários adentrar nos aspectos sociais dos tempos
atuais.
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3 Questões Sociais
De acordo com as questões sociais do feminicídio, nos últimos anos, a situação das
mulheres melhorou em todos os aspectos, mas ainda são vítimas de discriminação,
desigualdade e violência.
O ano de 2015 foi um ano de diversos fatos e manifestações relacionadas à defesa
dos direitos das mulheres, como a aprovação da Lei do Feminicídio pela então Presidente
Dilma Rousseff, onde foi criada as campanhas de condenação ao assédio sexual na internet,
protestos contra leis que restringem e obstruem o aborto legal e as declarações públicas
de personalidades a favor da igualdade de gêneros.
Nas últimas décadas, as mulheres desempenharam um papel importante no
mercado de trabalho, aumentando sua representatividade política, e avançaram em várias
outras áreas, como o aumento da escolaridade e da expectativa de vida. No entanto, ainda
há um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade entre homens e mulheres.
Sobre a representação política na população brasileira, as mulheres constituem a
maioria. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015 do
IBGE, elas representavam 51,5% dos 203,2 milhões de residentes. Com o avanço da
medicina e a implementação de políticas públicas de saúde da mulher, a taxa de
mortalidade dos homens é maior e a taxa de mortalidade das mulheres está diminuindo,
então o percentual é maior. De 1960 a 2014, a expectativa de vida das mulheres no país
passou de 56,1 anos para 78,8 anos. 27
A ordem patriarcal da sociedade ainda está enraizada na cultura, e é fortalecida na
violência doméstica e leva à aceitação social da violência sexual. Essa é uma das conclusões
de um estudo sobre tolerância social à violência contra a mulher divulgado pelo Instituto
de Economia Aplicada (Ipea) em 2014. Em exemplo, a pesquisa mostrou que 63,8% dos
entrevistados concordam total ou parcialmente com a frase "um homem deve ser o chefe
da família", e que 58,5% acreditam que “se as mulheres soubessem como se comportar,
haveria menos estupros”.28 Segundo a ONU, uma em cada três mulheres já foi vítima de
violência física ou sexual. No Brasil, o índice de homicídios femininos (4,8 por 100 mil
27 Estudos e Pesquisas – Síntese de indicadores sociais. Disponível
em:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf
28 MATOSO, Felipe. IPEA.Disponível em:
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&ordering=3&limitstart=12080&limit
=10
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mulheres) é o quinto maior do mundo e mais do que dobrou nos últimos 30 anos. Cerca
de metade deles foi executada por um parente direto da vítima e um terço deles por
parceiros ou ex-parceiros.29 Também são altos os números de assédio e de violência
contra a mulheres.
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O menosprezo ou a discriminação da condição da mulher também está na base da
violência psicológica sofrida por muitas delas. O assédio, exposição a uma situação
humilhante e constrangedora, é um exemplo que pode também chamar-se de violência
contra a mulher.
As políticas públicas para as mulheres é um dos principais mecanismos de
prevenção do feminicídio. Foi, por intermédio das lutas feministas, que a violência contra
a mulher passou a ser reconhecida e vista como inerente ao padrão das organizações
desiguais de gênero que, por sua vez, são estruturais igualmente à divisão da sociedade
em classes sociais, ou seja, o gênero, a classe e a raça/etnia são, igualmente, estruturantes
das relações sociais. Tais conquistas tiveram início a partir dos grupos feministas na década
de 19, na qual é inaugurada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher e o primeiro
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher através da Lei 7.353/85. Contudo, ainda há
grandes desafios para que se possa alcançar o principal objetivo que é superar as
desigualdades de gênero e combater todas as formas de violências e preconceitos contra
as mulheres.
3.1 QUESTÕES RACIAIS
À medida que o tempo passa, ainda há questões pertinentes relacionadas à
discriminação, preconceito e outros tipos de humilhação, de desrespeito no que se refere
à questão da raça. Ao abordar o tema de feminicídio, é de suma importância trazer os
dados e informações sobre os números envolvendo os dois assuntos.
Desde 2016, o Brasil adotou a Política Nacional de Dados Abertos (decreto nº
8777/2016), visando promover a publicação de dados contidos em bases de dados de
órgãos e entidades de administração pública federal sob a forma de dados abertos.30
À medida que o feminicídio aumenta, aumenta também questões sociais como
feminicídio entre as mulheres negras e indígenas. Entre os dois primeiros grupos, o índice
29 DIVINSKAYA, Anastasia. UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres 2020: colocar em destaque as
causas e consequências da violência contra mulheres e meninas em sua diversidade no Brasil. Disponível
em: https://www.onumulheres.org.br/noticias/una-se-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres-2020colocar-em-destaque-as-causas-e-consequencias-da-violencia-contra-mulheres-e-meninas-em-suadiversidade-no-brasil/
30 Portal Brasileiro de dados abertos. Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. Disponível em;
https://wiki.dados.gov.br/Politica-de-Dados-Abertos.ashx
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do crime contra mulheres negras, é o dobro comparado entre as mulheres brancas. De
acordo com a pesquisadora e visitante da Universidade de Berkeley, Bruna Cristina
Jaquetto Pereira, em uma entrevista relatou que “a violência no Brasil não é um fenômeno
que atinge a todos da mesma forma, muito pelo contrário, ela se constrói como um
fenômeno social articulado em torno de gênero e raça, ou seja, a partir do racismo e do
patriarcado", diz.31
A pesquisadora citou que, constantemente, fala-se em feminicídio, como apenas
um crime motivado por gênero, porém em casos de mulheres negras, a questão racial
deve ser considerada, pois mulheres negras estão entre a maioria de vítimas dessa
violência.
De acordo com o Mapa de violência, no ano de 2015, o número de mulheres
brancas em relação ao crime de feminicídio caiu, já em relação à mulheres negras, teve
aumento. Em 2003, morreram 23% mais mulheres negras que brancas. Esse número foi
só crescendo, chegando em 67% em 2013.32
Bruna, em seu livro "Tramas e dramas de gênero e de cor", fruto de sua pesquisa
de mestrado, investigou nos relatos de mulheres negras quais questões raciais presentes
na violência que sofreram:
Não estamos percebendo as vinculações desses homicídios com o
racismo brasileiro, quer dizer, não podemos definir um eixo
prioritário entre gênero e raça. No caso das mulheres negras, a de se
entender que as duas questões estão operantes quando tratamos de
violência.
A coordenadora auxiliar do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das
Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Paula Sant'Anna Machado de
Souza, trabalhou por três anos na Vara de violência doméstica de São Miguel, bairro da
zona leste da cidade de São Paulo. Durante esse trabalho, ela enxergou pontos que
diferenciam o acesso à Justiça de mulheres brancas e não brancas:
Essas mulheres negras têm uma série de obstáculos de acesso à
Justiça mais do que mulheres brancas. Toda essa política que a
31 JAQUETTO, Bruna. Mortes de mulheres no Brasil têm raça e classe definidas, dizem pesquisadores.
Disponível em:http://www.sinprocampinas.org.br/noticias/noticias/mortes-de-mulheres-no-brasil-temraca-e-classe-definidas-dizem-pesquisadores/
32 WAISELFISZ, J. J. Mapa da violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil. Flasco. Brasília - DF, 2015.
Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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gente vem discutindo desde a criação da Lei Maria da Penha, ela
ainda tem uma cor, uma classe social à qual é destinada.
Para a defensora pública, outro agravante nessa equação é a violência policial
que, segundo ela, é uma realidade na vida das mulheres negras e pobres.33
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As mulheres que estão na periferia não confiam na polícia, num
momento de vulnerabilidade, muitas vezes elas não recorrem a
esses atores que no dia a dia são violadores.
Souza acredita que a violência contra as mulheres deixa evidente todas as falhas
das políticas públicas que não chegam à mulher negra e periférica. David Marques,
pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também tem essa percepção:
Existe um cenário de deterioração das políticas públicas de segurança, as
estratégias que historicamente foram adotadas nesse campo não estão dando certo, ou
seja, nunca teve tantas pessoas presas e mortas pelas polícias, no entanto o sentimento
de insegurança da população permanece assim como os indicadores criminais crescem.
Portanto, é possível enfatizar que dentro do grande cenário de discriminação
contra a mulher, persistem subconjuntos de condições específicas que fazem com que
algumas mulheres se encontrem em situação de ainda maior desvantagem, posto que
este preconceito de gênero se associa a outros (em especial o racismo), ocasionando em
um sério e agravado problema de violência.
4 CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
Na tentativa de coibir que o Feminicídio, mesmo já sendo um crime sem
precedentes se torne ainda mais violento, existem as causas de aumento de pena. Nada
mais é que uma majorante, condição prevista no Código Penal que pode aumentar a pena
diante de determinados fatores, que serão preponderantes no tempo de pena aplicado.
No caso do Feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade
como previsto no Artigo 121 do Código Penal, parágrafo 7º se;
I - Durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II - Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos ou com deficiência;
33 SANT’ANNA, Paula. Mortes de mulheres no Brasil têm raça e classe definidas, dizem pesquisadores.
http://www.sinprocampinas.org.br/noticias/noticias/mortes-de-mulheres-no-brasil-tem-raca-e-classedefinidas-dizem-pesquisadores/
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II - Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças
degenerativas que acarretem condição limitante ou de
vulnerabilidade física ou mental;
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III - Na presença de descendente ou de ascendente da vítima.
III - Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente
da vítima;
IV - Em descumprimento das medidas protetivas de urgência
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de
7 de agosto de 2006.
Entende-se que por ser casos em que mulheres são vítimas em potencial maior
de vulnerabilidade, nos casos citados nos incisos acima, a pena será aumentada na
tentativa de “frear” os atos de violência.
5 CONCLUSÃO
Ao fim do presente artigo, conclui-se que, ao passo que os anos avançam, os
números retratados não diminuem, vários fatores, perpassando contextos históricos que
mostram a inferioridade da mulher e na maioria das vezes ao ato de violência decorrente
de tal inferioridade.
Nesse sentido, fica evidenciado a construção histórica da subordinação feminina
à autoridade masculina, atingindo seu ponto culminante e resultando na aceitação social
da violência contra a mulher que não era um problema, mas sim uma coisa natural.
Derivado de um sistema patriarcal dominante, esse tipo de violência vem se manifestando
de variadas formas e sem respeito pela sociedade, política, religião, raça ou economia.
Portanto, tem-se argumentado que a inclusão desse fenômeno no direito penal
realmente confere um certo significado simbólico, oriundo de um discurso importante,
reconhecendo suas origens diferentes, únicas e contexto misógino que os cerca, e traz
uma maior atenção para questões que ainda raramente são debatidas como, patriarcado,
machismo e sexismo, profundamente enraizado em nossa sociedade.
Diante do alarmante crescimento dos atos de violência contra mulher, visou-se
não só a proteção, mas uma inibição maior para que não mais acontecesse ou
minimizasse de forma ampla os atos de violência e a tipificação do Feminicídio no Código
Penal brasileiro. Foi também uma forma de não omissão do Estado Democrático de
Direito abrangendo as garantias fundamentais dos direitos humanos. Portanto não se
espera que tenha erradicado a morte de mulheres pelo simples fato de ser uma mulher,
mas que a sociedade se transforme, entenda, internalize e use tal tipificação penal nas
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estimulações de políticas públicas na luta contra à violência de gênero e como arma a fim
de coibir um ato tão deplorável.
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RESUMO: O múnus público do advogado atribuído pelo artigo 133 da Constituição Federal
coloca a advocacia como atividade de honra e indispensável a administração da justiça.
Destarte, o trabalho do advogado não pode ser feito com caráter meramente lucrativo
objetivando exclusivamente a captação de clientes, o que consequentemente leva a
existência de normas reguladoras da publicidade a fim de evitar excessos. Assim, a
publicidade antes regulada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, juntamente com o
Provimento 94/2000 do Conselho Federal, levava os operadores do direito à muitas dúvidas
e debates acerca de sua rigidez, especialmente considerando o ambiente tecnológico atual
e a evolução do marketing jurídico em tempos de internet. Por essa razão, em julho de
2021, foi publicado novo Provimento em substituição ao anterior, já vigente há mais de 20
anos, trazendo conceitos importante e definindo condutas a serem vedadas. Isto posto, o
presente estudo, a partir de uma análise bibliográfica, objetiva abordar as alterações
trazidas pelo novo dispositivo, bem como apresentar o debate acerca da flexibilização ou
rigidez dessas disciplinas éticas.
Palavras-chave: Marketing Jurídico. Código de Ética. Provimento 205. Publicidade
ABSTRACT: The public office of the lawyer assigned by article 133 of the Federal
Constitution places law as an honorable activity and indispensable to the administration of
justice. Thus, the lawyer's work cannot be done with a merely profitable character, aiming
exclusively at attracting clients, which consequently leads to the existence of regulatory
standards for advertising in order to avoid excesses. Thus, the advertising previously
regulated by the OAB's Code of Ethics and Discipline, together with the Provision 94/2000
of the Federal Council, led legal operators to many doubts and debates about its rigidity,
especially considering the current technological environment and evolution of legal
marketing in internet times. For this reason, in July 2021, a new Provision was published,
34 Advogado e Docente no Curso de Direito na Universidade de Gurupi - UnirG.
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replacing the previous one that had been in force for more than 20 years, bringing
important concepts and defining conducts to be prohibited. That said, the present study,
based on a bibliographical analysis, aims to address the changes brought by the new
legislation, as well as to present the debate about the flexibility or rigidity of these ethical
disciplines.
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1. Introdução
O trabalho do advogado é regulado pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil, pelo Estatuto da Advocacia e da OAB e agora em recente
alteração do Provimento 94/00, pelo Provimento 205/21 que dispõe sobre a publicidade e
uso da internet e redes sociais.
Tais normas sempre foram pauta para incontáveis discussões e correntes de
pensamento, pois inúmeros advogados são assíduos críticos das premissas e limitações
impostas, enquanto outros já são fervorosos defensores da sua rigidez. Isso se dá porque
existe uma dicotomia quanto ao seu reflexo na vida profissional do advogado, em especial
quanto a publicidade e propaganda e a inserção dos jovens profissionais no mercado.
De um lado, existem os que acreditam que as regras de proteção ao mercado
jurídico são benéficas aos advogados, pois reduzem o risco de aviltamento dos
honorários e a queda geral. Essa corrente prima que a advocacia seja vista com a
atividade que busca a paz e a Justiça, visando a pacificação social e não o culto ao litígio.
Além disso, acreditam que o uso imoderado da publicidade pode causar o fenômeno do
bombardeio publicitário, provocando o aliciamento de clientes e contrastando com a
compostura exigida pela profissão.
Por outro lado, com a advocacia frente ao advento da internet e tecnologia, muitos
jovens profissionais, buscam maior permissibilidade quanto ao uso de publicidade nas
redes sociais. Para esta corrente, existe uma natural dificuldade na busca por projeção e
espaço profissional em razão das restrições impostas pela OAB, e isso os coloca em posição
de maior dificuldade frente aos grandes e renomados escritórios. Ainda, afirmam que a
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publicidade pode facilitar o acesso a representação e consultoria e permitir mais opções
de escolha aos clientes.
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Essas frequentes discussões, somadas às ambíguas normas regulamentadoras e
ainda à influencia da pandemia do Covid-19 no mundo e suas intensas transformações
tecnológicas, fizeram premente a atualização da legislação que dispõe sobre a publicidade.
Assim, em 15 de julho de 2021 após vasta revisão e discussão acerca dos artigos do
Provimento nº 94/2000 do Conselho Federal, foi redigido e publicado o novo Provimento
205/2021 que revoga o anterior e viabiliza um melhor exercício da advocacia.
Nessa ótica, a partir de uma revisão bibliográfica e uma análise do novo Provimento
n° 205, esta é perspectiva do presente trabalho, que visa abordar o direcionamento que a
internet deu à advocacia e a forma como a cultura marqueteira tem se generalizado no
mundo jurídico.
2. A regulamentação do trabalho do advogado
A regulamentação da advocacia no Brasil começou com as Ordenações Filipinas
editadas pela Coroa Portuguesa (LÔBO, 2002, p.22). No entanto somente com a criação do
Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) em 1843 e da Ordem dos Advogados
Brasileiros em 1827 que essas normas passaram a ter forma.
Em 15 de agosto de 1921, foi editado o primeiro Código de Ética profissional da
América do Sul que tratava da publicidade. Redigido por Francisco Morato, a norma
disciplinava a “propaganda indireta” e trazia o seguinte texto:
Art. 12. É igualmente contrário à ética profissional solicitar serviços
ou causas, bem como angariar estas ou aqueles por intermédio de
agentes de qualquer ordem ou classe. Nem mesmo pode ser
tolerada, aberrante como é das tradições da nobre profissão da
advocacia, a propaganda indireta, por meios provocados, de
informações e comentários da imprensa sobre a competência do
advogado, excepcional importância da causa, magnitude dos
interesses confiados ao seu patrocínio e quejandos reclamos. Não é
defeso, entretanto, anunciar o exercício da profissão ou escritório,
pela imprensa e indicadores, ou por outros modos em uso,
declarando suas qualidades, títulos ou graus científicos. (SÃO PAULO,
1921).
Foi a partir dessas primeiras disposições que surgiu a definição do “múnus público”
do advogado, que coloca a advocacia não como atividade profissional que objetiva lucro,
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mas como uma atividade de honra, indispensável a administração da justiça. Sobre isso,
assim ensina o professor José Afonso da Silva:

A advocacia não é apenas uma profissão, é também um múnus, é a
única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial à
formação de um dos Poderes do Estado: o Poder Judiciário. (SILVA,
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José, 2002, p. 603)
Significa dizer que o advogado exerce função social, pois atende a uma exigência da
sociedade (SODRÉ, 1991). Assim, a atividade do advogado não interessa de forma restrita
às partes de um processo ou procedimento, pois tem um alcance muito maior. Nas
palavras de Paulo Lobo:

O advogado realiza a função social quando concretiza a aplicação
do direito (e não apenas da lei) ou quando obtém a prestação
jurisdicional e quando, mercê de seu saber especializado, participa
da construção da justiça social. (LOBO, 2002, p.39)
Até julho de 2021, a publicidade na advocacia era regulamentada pelo Código de
Ética e Disciplina da OAB e pelo Provimento 94/2000 do Conselho Federal, que em linhas
gerais limita a publicidade à exposição de informações quanto a identificação pessoal e
curricular do advogado ou sociedade que integra.
Neste passo, entende-se que a publicidade é permitida, no entanto sendo vedada a
propaganda indutiva, conforme disposto no artigo 39 do referido código:
Art. 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter
meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade,
não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da
profissão. (BRASIL, 2015).
Desta forma, em linhas gerais, o conteúdo da publicidade deve limitar-se a
informações sobre a identificação “pessoal e curricular” do advogado ou da sociedade de
advogados; áreas de exercício; diplomas, títulos acadêmicos e qualificações profissionais,
relativos à profissão de advogado; indicação de associações culturais e científicas de que
o advogado ou sociedade de advogados faça parte; nome dos integrantes; horário de
atendimento e idiomas falados e escritos.
Assim, no Brasil, conforme o jurisconsulto Paulo Lôbo pondera, a publicidade:
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[...] não pode adotar a ética empresarial, ao contrário do que ocorre
nos Estados Unidos. No Brasil, assume contornos próprios mais
adequados a uma profissão que deseja preserva-se em dignidade e
respeito popular. O serviço profissional não é uma mercadoria que
se ofereça à aquisição dos consumidores. É vedado ao advogado
utilizar-se dos meios comuns de publicidade mercantil. (LOBO, 2002,
p. 174)
Quanto a mercantilização, mencionada acima, o artigo 5° do mesmo código é claro
ao coibi-la, vedando assim, o comportamento que transforme o serviço do advogado em
um produto a ser comercializado. Dessa forma, são proibidas condutas que visem a
captação de clientes, como por exemplo utilizar técnicas mercantis de venda e propaganda,
induzir o cliente ao ajuizamento de ações, divulgação e promessa de vitórias em causas,
comentários em casos concretos e culto ao litigio.
3. O embate entre a flexibilização ou rigidez das norma Éticas
Com a advocacia moderna, surge um forte debate acerca das consequências que as
restrições a publicidade trazem para a atuação dos advogados, especialmente, com o uso
potencializado da internet nos últimos tempos, pois ela derruba todas as barreiras
geográficas do mundo trazendo um senso maior de comunidade e inclusão social.
(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 8). A corrente que defende a flexibilização das
normas alega que a vedação da mercantilização e limites da publicidade favorecem os
interesses de bancas de escritórios renomados e mantem uma dinastia entre os
profissionais, pois existe uma dificuldade natural de projeção profissional dos jovens
inseridos no mercado em comparação aos já estabelecidos.
Sobre o assunto, Ari Lima comentou:
No setor jurídico, o código de ética tem sido apontado, com
frequência, como empecilho para a implantação do marketing nos
escritórios, por sugerir ações de propaganda e publicidade que são
proibidos pelo código. No entanto, marketing é muito mais do que
anúncios em jornais, como pensam alguns profissionais da advocacia,
e é por isso que existe certo preconceito por parte dos menos
informados. (LIMA, 2007, p.1)
Além disso, essa corrente afirma que cada vez mais isso já ocorre na pratica, pois a
internet tem sido utilizada em larga escala para divulgação de conteúdo jurídico seja de
forma informativa, educativa ou até mesmo humorística, especialmente nos dois últimos
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anos em decorrência do isolamento social e a acessão e surgimento de novas redes e
aplicativos.
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Assim, essas formas de produção de conteúdo, servem como divulgação, mesmo
que indiretamente e acabam por trazer notoriedade para o nome dos profissionais e
consequentemente a captação de clientes.
Marcelo Martins Borges afirma:
Na contramão do mundo dos negócios, as firmas de advocacia são
tolhidas de utilizar o Marketing como parte da estratégia de
crescimento, enquanto o Marketing é visto como imprescindível ao
crescimento de qualquer negócio ou empresa, seja de pequeno ou
de grande porte. Bilhões de dólares são investidos na área em todos
os países e nos mais diferentes ramos de atuação, porém ao
profissional do Direito resta ficar atento às limitações existentes.
(BORGES, 2006, p. 30)
Por outro lado, é preciso reconhecer que os limites da publicidade protegem a
advocacia da baixa remuneração gerada a partir da competição entre profissionais. Além
disso, não havendo processo regulatório efetivado pela OAB para essa matéria, a sociedade
estaria exposta a um “bombardeio publicitário” da advocacia, que poderia ocorrer, por
exemplo, com a contratação de celebridades para divulgar profissionais ou nomes de
escritórios, ou ainda o surgimento de “salvadores da honra” capazes de solucionar
qualquer caso, em flagrante contraste com a postura exigida pela profissão.
Nesta perspectiva, as discussões acerca da publicidade e mercantilização na
advocacia estão cercadas de interesses financeiros que muitas vezes não são percebidos
num primeiro momento e vão além da alegação de reserva de mercado. Na realidade,
estas vedações impostas pelo Código passaram a se tornar mais mitológicas do que reais,
pois ao levar em conta que a internet é praticamente ilimitada e global, a fiscalização pela
OAB torna-se uma tarefa árdua e muitas vezes infrutífera.
De acordo com o entendimento de Rodrigo Bertozzi:
A real situação da advocacia do Brasil é contundente. O direito não é
mais o mesmo e muito menos seus profissionais. A era do advogado
que não sabe vender os seus serviços acabou. Quem não souber
vender seus serviços ou se diferenciar corre o risco de perecer numa
época de competição mortal” (BERTOZZI, 2004, p.65)
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A partir dessa dicotomia, surge então um grande debate acerca do marketing
jurídico acompanhado de grande insegurança por parte dos advogados. Contudo, esse
medo é totalmente justificável, pois muito se confundem os termos publicidade e
Marketing, sendo este último fundamental para o trabalho de qualquer profissional, pois é
a partir dele que se descobre como se comunicar com o cliente e qual o melhor canal a ser
adotado.
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Nas palavras da jornalista e especialista em marketing Janaina Nogueira o marketing
é pura estratégia, é responsável por desenvolver ações para se chegar até os clientes,
entender e satisfazer as suas necessidades. Já a publicidade é a difusão de ideias, é tornar
algo público, ou seja, é a divulgação dos produtos e serviços. (NOGUEIRA, 2014)
Para Kotler e Keller (2012), o marketing se aplica a diferentes tipos de produtos,
tais como: bens, serviços, eventos, experiencias, pessoas, lugares, propriedades,
organizações, informações e ideias. Entretanto muito desses conceitos não se relacionam
com a função da advocacia tendo em vista as características do que se vende e sua ligação
com o consumidor final. Por esta razão, se fez necessária a implementação de legislação
atualizada para dispor desse assunto.
4. Atualizações trazidas pelo provimento 205/2021
O Crescimento exponencial do uso da internet, em especial após a pandemia do
Covid-19, fez com que os profissionais do direito tivessem que se adaptar e utilizar
ferramentas digitais diariamente. Juntamente com isso e com o grande desejo da jovem
advocacia pela flexibilização das regras atuais, a fim de contemplar as novas ferramentas
tecnológicas e de comunicação disponíveis, fez-se necessária a atualização do regramento
que disciplina a publicidade e marketing dos advogados.
Para Carlos José Santos da Silva (Cajé), do Centro de Estudos das Sociedades de
Advogados (Cesa) e sócio da prática societária, de M&A e de private equity do
escritório Machado Meyer, o jovem advogado necessita de um mercado mais moderno,
porque ele tem essa visão.
A necessidade dele, da divulgação dos seus serviços e de que as
pessoas os conheçam, é muito maior do que uma sociedade já
estabelecida. Precisamos criar mecanismos para quem está entrando
no mercado. (SILVA, 2021, p.1)
Já o coordenador do Grupo de Trabalho da Publicidade do Conselho Federal da
OAB, Ary Raghiant Neto diz em ofício ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz que:
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A produção e divulgação de conteúdo e assuntos técnicos ou
jurídicos é compreendida como uma estratégia de marketing
permitida. Exatamente por ser a advocacia indispensável à justiça,
também cabe a ela, além de defender os direitos de nossos
constituintes, fomentar e viabilizar o acesso à informação e ao
conhecimento. (RAGHIANT, 2021, p.1)
Assim, em julho de 2021 foi aprovado e publicado o Provimento 205/2021 do
Conselho Federal que altera o Provimento 94/2000 vigente há mais de 20 anos. Tal
alteração se dá também pela necessidade de tornar as normas disciplinadoras do tema
menos ambíguas, de forma que se facilite a interpretação e aplicação por parte dos
profissionais que temem estar cometendo alguma infração e buscam segurança jurídica.
Raghiant Neto se manifesta sobre o tema:
A jovem advocacia aguarda ansiosamente um novo provimento para
reduzir o grau de insegurança que o texto atual proporciona, em
razão dos conceitos abertos e, sobretudo, do atraso de 20 anos que
tem provocado uma defasagem gritante em relação às ferramentas
de comunicação. (RAHIANT, 2021, p.1)
As novas disposições regulam a publicidade, propaganda e a informação da
advocacia, trazendo como maior novidade a regulamentação especifica quando ao uso das
redes sociais, que até então gerava muitas dúvidas e excessos.
Os conselheiros analisaram os 13 artigos do provimento 94/00 a de forma mais
objetiva, ao permitir por exemplo o impulsionamento de conteúdo na internet, que
consiste no pagamento para que uma publicação seja vista por um público mais amplo,
mesmo que o destinatário não siga ou acompanhe a página de origem do conteúdo.
Além disso, pontos como a participação de advogados em lives também foi
regulada pelo provimento, bem como o uso de ferramentas como chatbot, Whatsapp e o
Gogoole Ads. Contudo, a utilização imoderada da publicidade a partir de propagandas
indutivas e ostensivas que objetivam captação de clientes ou mercantilização da profissão
continuam proibidas.
Quanto a mercantilização da advocacia, apesar de ser coibida pela legislação
anterior, esta não trazia conceito na norma jurídica para defini-la, o que levava a muitos
questionamentos quanto as condutas que poderiam ou não ser praticadas.
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O novo provimento é mais claro quanto a isso, pois elenca as hipóteses proibidas
em seus artigos 3° e 4° em especial:
Art. 3º A publicidade profissional deve ter caráter meramente
informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo
configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão,
sendo vedadas as seguintes condutas:
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I - Referência, direta ou indireta, a valores de honorários, forma de
pagamento, gratuidade ou descontos e reduções de preços como
forma de captação de clientes;
II - Divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar
dano a clientes, a outros advogados ou à sociedade;
III - anúncio de especialidades para as quais não possua título
certificado ou notória especialização, nos termos do parágrafo único
do art. 3º-A do Estatuto da Advocacia;
IV - Utilização de orações ou expressões persuasivas de auto
engrandecimento ou de comparação;
V - Distribuição de brindes, cartões de visita, material impresso e
digital, apresentações dos serviços ou afins de maneira
indiscriminada em locais públicos presenciais ou virtuais, salvo em
eventos de interesse jurídico.
§ 1º Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e
informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil
profissional e as informações atinentes ao exercício profissional,
conforme estabelecido pelo § 1º, do art. 44, do Código de Ética e
Disciplina, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo
ou à contratação de serviços, sendo vedada a promoção pessoal.
Art. 4º No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada a
publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a
mercantilização, captação de clientela ou emprego excessivo de
recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos
ou não, nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo
art. 40 do Código de Ética e Disciplina e desde que respeitados os
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limites impostos pelo inciso V do mesmo artigo e pelo anexo deste
provimento. (OAB, 2021, p.1)
Quanto a utilização do marketing para conteúdo e os anúncios, para Moraes e Rez
(s.d.) os termos são opostos. O marketing de conteúdo busca engajar os clientes com
ações e conteúdo que eles realmente se interessam, criando conexão com os propósitos
e ideias publicados, diferente dos anúncios, que buscam inserir uma logomarca no campo
visual do cliente. No marketing de conteúdo, que é permitido pelo Provimento, o
profissional atinge exatamente a audiência que deseja, oferecendo uma experiencia
exclusiva ao público que alcança.
Ricardo Orsini (2015) traz, num contexto do marketing jurídico, a permissão de
captação de clientes apenas de forma ética, sendo possível o uso da internet para fins de
publicidade para obter um relacionamento por meio de produção de conteúdo valioso.
O artigo 5° também traz uma inovação importante quanto ao uso dos meios de
comunicação para a realização do marketing jurídico, pois se abstém de fazer vedações
aos meios e apenas reafirma a observância do que já não é permitido pelo CED. Dessa
forma, permite o uso dos meios de comunicação, proibindo-se rádio, cinema e televisão,
outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas, bem como muros, paredes,
veículos, elevadores ou em qualquer espaço público, mala direta, a distribuição de
panfletos ou formas correlatas que visem a captação de clientela.
O texto do referido artigo dispõe:
Art. 5º A publicidade profissional permite a utilização de anúncios,
pagos ou não, nos meios de comunicação não vedados pelo Art. 40
do Código de Ética e Disciplina. (OAB, 2021)
Ademais, nos anexos, foram feitas ressalvas quanto à utilização de anúncios no
Google Ads e demais redes sociais:

Google Ads

Permitida a utilização do Google Ads quando
responsivo a uma busca iniciada pelo potencial
cliente e desde que as palavras selecionadas
estejam em consonância com ditames éticos.
Proibido o uso de anúncios ostensivos no youtube
chamados "Bumper Ads", "Non-Skippable Ads" ou
36
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similares que obrigam o usuário a assistir vídeos
não desejados.
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Patrocínio
e Permitido, desde que não se trate de publicidade
impulsionamento nas redes contendo oferta de serviços jurídicos .
sociais
FONTE: Provimento 205/21 da OAB (2021)
Dessa forma, separa-se a publicidade ativa da passiva, ficando permitido o uso de
expressões/textos no Ads (publicidade passiva) mas proibida a publicidade em vídeos no
YouTube (publicidade ativa), direcionados a um público que não tinha intenção de vê-los.
As novas regras ainda estabelecem a criação de um Comitê Regulador do Marketing
Jurídico, órgão consultivo, que pode propor ao Conselho Federal a alteração, inclusão ou
exclusão de novos critérios ao provimento, e também a criação do órgão chamado
Coordenação Nacional de Fiscalização, que irá acompanhar denúncias de violações às
regras de publicidade e dará efetividade às disposições do provimento. As novas regras já
estão em vigor e desta forma revogam o Provimento 94/2000.
5. Conceitos importantes
Ademais, o Provimento 205/2021, em seu artigo 2° traz conceitos importantes, pois
com a transformação da linguagem jurídica e do mercado de trabalho os termos antigos
causavam muitas dúvidas e ambiguidades, o que interferia na interpretação.
(PEREIRA,2021)
A importância dessas definições é em especial para a Jovem Advocacia, já que a
forma da comunicação atualmente é por meio das redes sociais e a divulgação de
conteúdo é a forma pela qual conseguem se consolidar no mercado, diz Ary Raghiant Neto.
(2021, p.1)
Dentre eles, os conceitos de marketing jurídico, mercantilização, publicidade ativa e
passiva, e outros imprescindíveis para a interpretação das normas éticas. São alguns deles:
Art. 2º Para fins deste provimento devem ser observados os seguintes
conceitos:
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I - Marketing jurídico: Especialização do marketing destinada aos
profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias
planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia;
II - Marketing de conteúdos jurídicos: estratégia de marketing que se
utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos,
disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação, voltada
para informar o público e para a consolidação profissional do(a)
advogado(a) ou escritório de advocacia;
III - Publicidade: meio pelo qual se tornam públicas as informações a
respeito de pessoas, ideias, serviços ou produtos, utilizando os meios
de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de
Ética e Disciplina da Advocacia;
IV - Publicidade profissional: meio utilizado para tornar pública as
informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados
do perfil da pessoa física ou jurídica inscrita na Ordem dos
Advogados do Brasil, utilizando os meios de comunicação
disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina
da Advocacia;
V - Publicidade de conteúdos jurídicos: divulgação destinada a levar
ao conhecimento do público conteúdos jurídicos;
VI - Publicidade ativa: divulgação capaz de atingir número
indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado
informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados; VII Publicidade passiva: divulgação capaz de atingir somente público
certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos
temas anunciados, bem como por aqueles que concordem
previamente com o recebimento do anúncio; VIII - Captação de
clientela: para fins deste provimento, é a utilização de mecanismos
de marketing que, de forma ativa, independentemente do resultado
obtido, se destinam a angariar clientes pela indução à contratação
dos serviços ou estímulo do litígio, sem prejuízo do estabelecido no
Código de Ética e Disciplina e regramentos próprios. (OAB,2021)
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A presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, Amanda Magalhães
acredita que o novo provimento seja efetivo e realmente traga respostas, para que o
mercado seja mais inclusivo e que toda a advocacia se fortaleça cada dia mais. Para ela: [...]
o novo provimento tem muito do DNA da jovem advocacia. (MAGALHÃES, 2021).
6. ARTIGO 6° E A “OSTENTAÇÃO” DO ADVOGADO
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Apesar das inovações trazidas pelo provimento 205/21 serem em sua maioria
positivas, um dos artigos da norma vem causando polemica e discussões, especialmente
nas redes sociais. Trata-se do artigo 6° que disciplina a “ostentação” na publicidade do
advogado, conforme redação transcrita abaixo:
Art. 6º Fica vedada, na publicidade ativa, qualquer informação
relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório,
assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de
casos concretos para oferta de atuação profissional.
Parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação
de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de
veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a
menção à promessa de resultado.(OAB,2021)
Inicialmente cabe definir o termo "Ostentar", que diz o léxico é o mesmo que:
Fazer ostentação; mostrar(-se) com alarde e vanglória" ou "usar de
arrogância ou hostilidade para produzir impressão moral ou
intelectual em alguém; estampar, exibir, mostrar. [OSTENTAR In:
DICIO, Dicionário Online de Português. 2021, p.1)
Ostentar, não é, portanto, igual a possuir, usar, manusear, portar determinado bem.
Aquele que ostenta algo o faz de modo deliberado, exagerado, com o objetivo de causar
alguma reação a quem vê.
Assim, a norma proíbe que membros da classe façam ostentação nas redes sociais
caso estejam promovendo seus serviços profissionais. Entretanto, o texto gerou outra
interpretação: a de que os advogados estariam impedidos de ostentar bens de consumo
na internet, independentemente de estar ligada a atividade profissional ou não.
A Ordem dos Advogados do Brasil, em nota à revista GQ Brasil explicou que o artigo
não diz respeito à vida pessoal dos profissionais:
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Não estão proibidas as publicações deste tipo de foto ou vídeo. O
que é vedado é a ostentação de bens, viagens e etc, na publicidade
de atuação profissional. A orientação é priorizar, na publicidade da
advocacia, as publicações informativas e de conteúdo jurídico”
(Ordem dos Advogados do Brasil, 2021, p.1)
De acordo com Greice Fonseca Stocker conselheira federal da OAB e integrante do
grupo de trabalho por trás da norma, a regra não proíbe os profissionais de publicar fotos
de carros, viagens ou qualquer outro bem de consumo em suas redes sociais. A proibição
apenas se aplica se a postagem for usada como forma de promover o próprio trabalho ou
angariar clientes. (STOCKER, 2021)
Stocker ainda pontua:
Há efetivamente a palavra ostentação, mas em que contexto se veta
a ostentação? É vedada na publicidade a ostentação de bens. Então
está explícito que se trata de uma limitação destinada à forma com
que é feita a publicidade pela advocacia. (2021, p.1)
O Professor Alexandre Zamboni, Mestre e especialista em Direito Penal, preleciona
que a orientação da OAB é no sentido de que a publicidade dos serviços de advocacia seja
realizada através de conteúdo jurídico e não através da exposição de bens materiais.
(ZAMBONI, 2021)
O provimento do Conselho Federal da OAB diz respeito a profissão (advocacia) pela
OAB regulamentada. Logo em nada dispõe, e nem poderia, sobre a vida pessoal dos
advogados e advogadas. (ZAMBONI, 2021)
Desta forma, o artigo 6° não faz mais do que explicitar e adequar as orientações do
EAOAB e do CED/OAB à publicidade na advocacia de modo especial, à publicidade na
Internet e nas redes sociais.
Stocker chama a atenção para o final do parágrafo. “Fica mais uma vez evidenciado
que se refere à publicidade para oferta de atuação profissional, portanto não tem como
concluir que, com essa provisão, a OAB estaria restringindo a vida privada”, diz.
(STOCKER,2021, p.1)
Ademais, embora a vedação atinja a ostentação tanto de bens associados ao
exercício da profissão quanto aqueles que nada têm a ver com ela, não há qualquer
impedimento à imodéstia dos membros da advocacia enquanto cidadãos comuns, nas
redes sociais ou fora delas.
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Aduz-se, nessa ótica, que na advocacia, a publicidade precisa estar direcionada à
apresentação dos atributos técnicos e éticos do profissional e da sociedade. Outrossim,
Zamboni afirma que é preciso saber fazer marketing jurídico utilizando as normas em favor
da classe, através de uma interpretação correta que não desvirtue a finalidade da profissão.
(ZAMBONI, 2021)
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A OAB comenta que foi criado o Comitê Regulador do Marketing Jurídico, de cunho
consultivo, a fim de pacificar a interpretação dos temas mais importantes nos Tribunais de
Ética e Disciplina e Comissões de Fiscalização das Seccionais. (OAB,2021). Assim, os
advogados que não seguirem o novo regulamento estão sujeitos às sanções previstas para
qualquer infração do tipo ético-disciplinar.
Considerações finais
Essa pesquisa se propôs a analisar, a partir do direcionamento que a tecnologia e
internet deu à advocacia, especialmente no ramo do marketing jurídico, a forma como a
publicidade do advogado deve ser realizada em conformidade com as normas éticas, agora
atualizadas.
Tal atualização se fez necessária, pois, o regramento acerca da publicidade,
elaborado há mais de 20 anos, já se encontrava defasado, e em contraste com intensas
transformações tecnológicas sofridas especialmente no último ano. Assim, o provimento
205/2021 trouxe clareza a muitos termos e questões obscuras e ambíguas colocadas pela
legislação anterior.
O trabalho apresentou as correntes de pensamento contrarias e favoráveis à
atualização e apresentou como o novo provimento atende as necessidades de ambas as
classes, pois ao mesmo tempo que esclarece as formas como a publicidade e o marketing
devem ser feitos, mantém os limites que protegem a função primordial da profissão.
O provimento ao listar, por exemplo, quais as condutas são consideradas
mercantilização da profissão e permitir o uso de ferramentas digitais para divulgação de
serviços, esclarece pontos confusos do antigo regramento e atende as necessidades dos
jovens advogados que buscam ascensão profissional utilizando a internet.
Ademais, ao manter as limitações impostas pelo Código de Ética, com relação a
proibição da captação de clientela, vedação ao incentivo ao litigio, e reforçar que a
publicidade deve ser feita com moderação e sobriedade, também atende ao
posicionamento da corrente que prima pela rigidez das normas e manutenção da função
social e compostura exigida pela profissão.
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Outrossim, ao longo desta pesquisa foi possível identificar a necessidade da
utilização das ferramentas digitais para divulgação do trabalho. Pois exatamente por ser a
advocacia indispensável à justiça, é imprescindível que se adotem ferramentas que
facilitem o acesso a ela, bem como à informação e ao conhecimento.
Foi possível esclarecer também a diferença fundamental entre publicidade e
marketing, sendo possível assim, identificar que ambas condutas são permitidas pelo
advogado, desde que realizadas de forma moderada. Além disso, quanto a publicidade,
por meio deste estudo, foi identificado que separam-se a publicidade ativa da passiva,
ficando permitido o uso da publicidade passiva, por meio expressões/textos para
impulsionamento de conteúdo, mas proibida a publicidade ativa, feita por exemplo em
vídeos do Youtube, que acabam sendo direcionados a um público que não tinha intenção
de vê-los.
Destarte, foi esclarecida ao longo do presente artigo, a polêmica acerca do artigo
6°, que dispõe sobre a ostentação do advogado em redes sociais, ponto vastamente
discutido na mídia nos últimos tempos. Entende-se a partir da falas de Greice Fonseca
Stocker, Conselheira Federal da OAB, reforçadas pelo professor Alexandre Zamboni em
suas redes sociais, que a polêmica não passa de má interpretação do dispositivo, visto que
não se proíbe a exibição de bens de cunho pessoal, mas sim, daqueles vinculados à
publicidade de atuação profissional, de forma que se promova o próprio trabalho ou
angarie clientes, vedação já existente há tempos nas legislações anteriores.
Em suma, o presente estudo esclarece para que o profissional exerça suas
competências em compatibilidade com a lei e também de forma proveitosa para si, é
necessário que seja feita uma análise interpretativa do texto do Provimento 205/2021,
conjugado com o Código de Ética e Disciplina da OAB, e o Estatuto da Advocacia.
Dessa forma pode ocorrer a efetiva inclusão digital e tecnológica sem banalizar os
limites da publicidade e dos regulamentos que já conhecemos.
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RESUMO: O stalking incide na conduta reiterada e desagradável em face de uma pessoa
específica. Assim, hipoteticamente, através de um contato, proximidade física, guarda,
ameaças e ofensas, de forma reiterada pode configura-se o delito em comento, em alguns
casos, resulta em lesões corporais, sexuais, e até mesmo homicídio ou feminicídio quando
mulher, dependendo do caso concreto. As vítimas podem ser do sexo feminino ou
masculino, vez que o crime em tela é bicomum. Nos aspectos jurídico-penal, no Brasil,
existem poucos estudos sobre o tema, entretanto, entrou em vigor na data de sua
publicação a lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, incluindo o art. 147-A com o nomen
juris de perseguição obsessiva ou insidiosa no Código Penal brasileiro. Anteriormente, as
condutas eram eventualmente enquadradas na contravenção penal de perturbação da
tranquilidade e nos crimes de ameaça, lesão corporal, injúria, dentre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Stalking. Criminalização. Perseguição. Lei 14.132/2021
ABSTRACT: Stalking focuses on repeated and unpleasant behavior towards a specific
person. Thus, hypothetically, through contact, physical proximity, guarding, threats and
offenses, the crime in question can be repeatedly configured, in some cases, it results in
bodily and sexual injuries, and even homicide or femicide when a woman, depending on the
specific case. Victims can be female or male, as the crime on screen is common. In the legalcriminal aspects, in Brazil, there are few studies on the subject, however, on the date of its
publication, law nº 14.132, of March 31, 2021, came into force, including art. 147-A with
the nomen juris of obsessive or insidious persecution in the Brazilian Penal Code.
Previously, the conducts were eventually framed in the criminal offense of disturbing
tranquility and in the crimes of threat, bodily harm, injury, among others.
KEYWORDS: Stalking. Criminalization. Persecution. Law 14.132/2021.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O crime de perseguição do dispositivo 147-A e Classificação
Doutrinária. 3. Críticas ao Elemento Normativo Do Tipo Penal. 3.1. A Problemática Do
Verbo Nuclear. 4. Perfis no Delito Stalking. 4.1 O Sujeito Ativo. 4.2 O Sujeito Passivo. 5.
Causas De Aumento De Pena. 6. Concurso De Crime. 7. Da Ação Penal. 8. Conclusão. .9.
Referências
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1. INTRODUÇÃO
Primeiramente, far-se-á analise do tipo penal incriminador (art.147-A, CP), incluído
pela lei 14.132/2021, seu verbo nuclear e elementar, assim como, as problemáticas
abordadas pelos autores especialistas em Direito Penal Informático, vez que o tipo penal
não foi feliz na escolha limitada da expressão “perseguição”, assim sendo, inadequada
frente à necessidade da plena apreensão social do fenômeno de stalking (Castro e
Sydow. 2021 pag. 52).
Diante disso, destaca-se que revogou do artigo 65 da Lei de Contravenções
Penais, contravenção de perturbação da tranquilidade, que possuía uma pena de prisão
simples de 15 dias ou multa e não previa a perseguição virtual. Além do novo tipo penal
sendo mais gravoso, prevê aumento da pena em até dois anos de reclusão e multa,
praticado o crime contra crianças, adolescentes, idosos ou mulheres em contexto
domiciliar, a pena pode chegar a até três anos de reclusão.
Em seguida, veremos o perfil dos sujeitos ativo e passivo do crime de perseguição,
que terá nos polos tanto homem como mulheres. Contudo, ressaltado a prática em sua
maioria realizada por homens em face das mulheres, assim, muitas das vezes, questões
relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, no Brasil é evidente que na
maioria das vítimas de perseguição, perturbação etc. são principalmente, em situação de
violência doméstica. A “ONG Safernet”, uma entidade de referência nacional no
enfrentamento aos crimes e violações aos Direitos Humanos na internet, mostra que os
crimes cibernéticos de violência contra mulheres foram os que mais cresceram entre 2017
e 2018, com um aumento de 1.600%. As denúncias saltaram de 961 casos em 2017, para
16.717 mil em 2018”. Todavia, os homens também podem ser sujeitos passivo da
perseguição, tanto por outros homens quanto por mulheres.
Igualmente, com relação à ação penal, em regra, é pública condicionada à
representação do ofendido. Para Rogério Sanches, a necessidade de representação
possibilita a extinção da punibilidade uma vez esgotada o prazo de decadência de 06
meses se não houver manifestação da vítima ou de seu representante legal. A regra se
aplica inclusive nos casos em que incidem as disposições da Lei Maria da Penha, salvo,
se ocorrer o exercício de violência física, que passa a ser, a ação penal pública
incondicionada, conforme art. 101, Código Penal e nos termos da súmula 542, STJ, a citar:
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra
a mulher é pública incondicionada.
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2. O CRIME DE PERSEGUIÇÃO DO DISPOSITIVO 147-A E CLASSIFICAÇÃO
DOUTRINÁRIA
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O crime a ser explanado se encontra no Título I da Parte Especial do Código Penal,
“Dos Crimes contra a Pessoa”, no Capítulo VI, “Dos Crimes contra a Liberdade Individual”.
Com isso, constata-se a tutela da liberdade individual dos cidadãos, entretanto, pode-se
subsidiariamente atingir outros bens jurídicos conforme o delito de perseguição é
empreendido, vez que possui forma livre, assim, devendo-se atingir a inviolabilidade do
domicílio, honra, vida privada, imagem, intimidade, liberdade sexual, integridade física.
Conforme preleciona Rogério Greco, assim: o bem juridicamente protegido pelo
tipo penal em estudo é a liberdade pessoal, entendida, aqui, tanto a de natureza física
quanto psíquica, bem como a integridade física da vítima. A pessoa contra a qual recai a
conduta praticada pelo stalker é o objeto material do delito tipificado no art. 147-A do
diploma repressivo.
Dessa forma, ressalta-se que a imersão da Lei nº 14.132/21 acrescentou no Código
Penal Brasileiro, de modo expresso, o crime de perseguição vulgo Stalking, no dispositivo
147-A.
Vejamos a redação do dispositivo 147-A do Código Penal Brasileiro:
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe
a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
O professor e doutrinador Rogério Sanches assevera que o tipo penal surgiu com
a justificativa de suprir uma lacuna e de tornar proporcional a pena para uma conduta
que, embora muitas vezes tratada como algo de menor importância, pode ter efeitos –
especialmente psicológicos – muito prejudiciais na vida de quem a sofre. Até a criação
deste crime, a maior parte dos atos de perseguição se inseria no art. 65 do Decreto-lei
3.688/41, cuja pena de prisão simples variando de quinze dias a dois meses era
considerada insuficiente, um claro exemplo de proteção deficiente.
Com a Lei 14.132/21, em seu artigo 3º, revogou-se a contravenção penal e a
perseguição passou a ser punida com reclusão de seis meses a dois anos como
supratranscrito.
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Outrossim, Costa, Fontes e Hoffmann criticam a opção legislativa do supracitado da
Lei 14.132/21 que revogou expressamente a contravenção penal de perturbação da
tranquilidade do art. 65 da Lei de Contravenções Penais, in verbis:
Punia a conduta de molestar alguém ou perturbar-lhe a
tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. Melhor teria
sido manter o dispositivo intacto para abranger condutas menos
lesivas, mas ainda assim extremamente prejudiciais às vítimas,
evitando que um único ato de perseguição seja considerado
atípico. Afinal, a conduta do art. 65 da LCP não demandava
habitualidade, tampouco ameaça concreta à integridade física ou
psicológica da vítima, e serviria como degrau de tipicidade penal
para evitar a completa ausência de proteção da vítima pelo Direito
Penal.
Deste modo, destaca-se duas hipóteses com consequência distinta abordadas por
Costa, Fontes e Hoffmann: primeiramente:
Se a conduta do agente se ajustar ao novo crime de perseguição,
por ter praticado condutas reiteradas e ameaçadoras em desfavor
da vítima, não há que se falar em abolitio criminis, mas em aplicação
do princípio da continuidade normativo-típica, de sorte que os
efeitos da sentença condenatória pela prática da contravenção
penal permanecem.
Assim sendo, a segunda abordada:
Se a conduta do agente não se amoldar ao novo tipo penal de
stalking, pois a perseguição se deu uma única vez, é inegável a
ocorrência da abolitio criminis, acarretando a extinção da
punibilidade do agente, cessando a execução e os efeitos penais
da sentença condenatória.
Além disso, nas palavras de Rogério Greco o núcleo perseguir nos dá a ideia de uma
conduta praticada pelo agente que denota insistência, obsessão, comportamento
repetitivo no que diz respeito à pessoa da vítima. Está muito ligado à área psicológica do
perseguidor, muitas vezes entendido como sendo um caçador à espreita da sua vítima.
O tipo incriminador, para efeitos de configuração da perseguição, alude, que haja
reiteração da conduta delitiva, ou seja, constante, habitual, mas não se trata de requerer
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que a perseguição seja espécie “modus vivendi” do infrator. Meramente é necessário que
a conduta seja reiterada, realizada de forma repetida, conforme descrito no dispositivo
penal. Com isso, Rogério Greco assevera, que isso quer dizer que uma única abordagem,
mesmo que inconveniente, não se configurará no delito em estudo.
Nesse ponto, merece destaque o julgado da 3ª Turma Criminal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal E dos Territórios, in verbis:
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HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO (STALKING). TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS
PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
trancamento do processo constitui medida excepcional e somente
pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa
extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda,
quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de
indícios de autoria, sendo que, nos autos, constatou-se a
atipicidade da conduta pelo crime de perseguição, devendo ser
trancada a ação penal e revogadas as medidas protetivas de
urgência deferidas. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
(TJ-DF 07264226720218070000 DF 0726422-67.2021.8.07.0000,
Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento:
23/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE: 06/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim, hipoteticamente, durante uma festa, uma pessoa, tenta a todo custo, ficar
amorosamente com uma mulher que ali se encontrava junto com outros amigos. Ela
repele a abordagem, pois não se sentiu atraída pelo sujeito. Contudo, o agente volta a
insistir várias vezes durante a mesma noite, sendo rejeitado em todas elas. Essa situação
é extremamente desconfortável para aquela mulher. No entanto, não poderíamos falar,
aqui, em crime de perseguição.
Como argumenta Costa, Fontes e Hoffmann:
Ao fazer uso do termo reiteradamente, o legislador não deixa
dúvidas de que a crime demanda habitualidade, por mais que isso
não indique um verdadeiro estilo de vida do autor do fato. Mesmo
que se trate de um crime habitual sui generis, o resultado prático é
que um único ato de importunação não tem o condão de
configurar o delito em estudo.
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Ademais, Rogério Greco suponha que, inconformado com a rejeição, esse mesmo
agente passe a mandar mensagens para a mulher que o havia rejeitado naquela noite.
Isso acontece por inúmeras vezes, mesmo tendo sido solicitado a ele que parasse de
enviar essas mensagens. Neste caso, já se poderia visualizar o stalking.
Diante do exposto, Rogério Greco, assevera que o crime de perseguição é um crime
comum com relação sujeito ativo, bem como quanto ao sujeito passivo; doloso; material,
assim, ocorrerá a consumação quando evidenciado que a perseguição produziu os
resultados previstos no tipo penal, de forma livre; habitual; comissivo; monossubjetivo;
transeunte ou não transeunte, dependendo do fato de a infração penal deixar ou não
vestígios.
Com isso, o Stalking, ao fim, resulta-se em risco à integridade física ou psicológica,
que atua nas restrições à capacidade de locomoção, ou seja, direito de ir e vir ou
perturbação, cujo preceitua à esfera de liberdade ou privacidade do sujeito passivo.
3. CRÍTICAS AO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PENAL
3.1. A PROBLEMÁTICA DO VERBO NUCLEAR
O verbo nuclear do crime é “perseguir”, assim dizendo, insistência reiterada que
comina no constrangimento, na privação da liberdade pessoal física e psicológica da
vítima como já fora supra descrita.
Vejamos o dispositivo penal 147-A CP expressa à seguinte redação:
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe
a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Na obra doutrinaria desenvolvida pelos autores especialistas em Direito Penal
Informático Ana Castro e Spencer Sydow (2021, pag. 49), traça a idealização que o tipo
penal possui problemas de muitas naturezas: desde o “nomen iuris” até a forma como
os elementos do tipo foram concatenados, sem preocupação do legislador com a ponta
aplicadora do direito.
Na opinião dos especialistas em direito penal informático frente a CCJC (Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania) de 10 de dezembro de 2020 que positivou pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 1369/19 mostrou-se
equivocada.
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Nas palavras de Ana Castro E Spencer Sydow (2021, pag. 52) o tipo penal não foi
feliz na escolha limitada da expressão “perseguição”, assim sendo, inadequada frente à
necessidade da plena apreensão social do fenômeno de stalking, bem como insuficiente
à problemática do cyberstalking. O verbo “perseguir”, na linguagem portuguesa culta,
representa “seguir” com o prefixo “per”. Tal prefixo tem origem latina, e significa “através
de, acima de, muito”. No caso concreto, o melhor significado seria algo como
“excessivamente”.
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De acordo com o dicionário Michaelis, o verbo “perseguir”, tem muitos
significados. Mas, essencialmente, suas definições remetem à uma sociedade. Definições
atômicas como “ir junto ou atrás de”, “acompanhar em grupo”, “escoltar”, “acompanhar
furtivamente”, “deslocar-se de um ponto a outro”, “ir em certa direção” e, ainda, “ir ao
longo de um caminho ou estrada” mostram-se presentes no consciente das gerações.
Com isso, os doutrinadores Ana Castro E Spencer Sydow (2021, pag. 52), que as
definições mais abrangentes – que seriam mais apropriadas à compreensão geral das
condutas de stalking e cyberstalking – aparecem em segundo plano, como “buscar
conquistas e realizações” e “causar aborrecimento, importunar, incomodar”.
No entendimento dos autores, supra, a legislação penal deveria se utilizar de
verbos pensados de forma mais clara e eficiente para explicar à sociedade as condutas
criminalmente relevantes, com descrições sem dubiedade, especialmente, em tempos
que se misturam realidades materiais e imateriais.
4. PERFIS NO DELITO STALKING
4.1. O SUJEITO ATIVO
Primeiramente, cumpre ressaltar que a palavra “stalker” é originalmente da língua
inglesa, importada para o uso no mundo material no âmbito brasileiro, a palavra do idioma
inglês é utilizada no contexto de caça, deriva do verbo “stalk”, assim, que corresponde a
perseguir incessantemente. Nesse mesmo contexto, ressalta-se que a caça, inclusive,
ocorre quando o predador persegue a presa de forma interrupta.
O grande mestre Damásio de Jesus, antes mesmo da vigência da lei em comento
já escrevia sobre o tema, in verbis:
Stalking é uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a
esfera de privacidade da vítima, repetindo incessantemente a
mesma ação por maneiras e atos variados, empregando táticas e
meios diversos: ligações nos telefones celular, residencial ou
comercial, mensagens amorosas, telegramas, ramalhetes de flores,
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presentes não solicitados, assinaturas de revistas indesejáveis,
recados em faixas afixadas nas proximidades da residência da
vítima, permanência na saída da escola ou do trabalho, espera de
sua passagem por determinado lugar, frequência no mesmo local
de lazer, em supermercados etc.
No que concernem, para os autores Ana Castro E Spencer Sydow (2021, pag. 93),
os stalkers variam de perfil e modus operandi, conforme os respectivos traços
biopsicológicos, o grau de patologia e as influências recebidas do meio social com o qual
se identificam. Na mídia popular, o conceito de stalking está mais comumente ligado à
síndrome de Clèrambault, ou erotomania, ou seja, convicção delirante que um agente
pode desenvolver de estar sendo amado por alguém de escala social muito proeminente,
na qual o stalker desenvolve a crença infundada de ser correspondido no seu sentimento.
Outrossim, como já mencionado supra, o crime realizar-se-á tanto por homens
como por mulheres. Contudo, é mais comum sua prática por homens em face das
mulheres, assim, muitas das vezes, questões relacionadas à violência doméstica e familiar
contra a mulher. Vale ressaltar que, porém, os homens também podem ser sujeitos
passivo da perseguição, tanto por outros homens quanto por mulheres. O crime em
estudo, como já mencionado, é comum.
4.2. O SUJEITO PASSIVO
Assim como expresso no item anterior, o sujeito passivo, pode ser qualquer
pessoa à frete do delito de perseguição. Com isso, ressalta-se o preleciona Costa, Fontes
e Hoffmann que:
O crime é “bicomum”, já que “o legislador não exigiu nenhuma
qualidade especial do criminoso ou da vítima”. Não obstante,
também asseveram com razão os mesmos autores que a lei prevê
uma causa especial de aumento de pena da ordem de metade
sempre que a vítima for criança, adolescente, idoso ou mulher
perseguida por razões da condição do sexo feminino (artigo 147 –
A, § 1º., I e II, CP).
Com isso, cumpre ressaltar que estão no rol dos sujeitos passivos aqueles em
sujeição de hipossuficiência, tais como as crianças, adolescentes e idosos, dos quais do
legislador positivamente não deixou de agravar tais condutas. No Brasil é evidente que
na maioria das vítimas de perseguição, perturbação etc. é principalmente, em situação
de violência doméstica. A “ONG Safernet, uma entidade de referência nacional no
enfrentamento aos crimes e violações aos Direitos Humanos na internet, mostra que os
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crimes cibernéticos de violência contra mulheres foram os que mais cresceram entre
2017 e 2018, com um aumento de 1.600%. As denúncias saltaram de 961 casos em 2017,
para 16.717 mil em 2018”.
5. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
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Os incisos arrolados no §1º do art. 147-A do Código Penal preveem as causas
especiais de aumento de pena, a ser aplicado no terceiro momento do critério trifásico,
aquele previsto no art. 68, dizendo, in verbis:
§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é
cometido: I – Contra criança, adolescente ou idoso;
II –

Contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos
termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;
– mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o
emprego de arma.
III

O doutrinador Rogério Sanches, preleciona: a definição de criança e de
adolescente que é obtida no art. 2º da Lei 8.069/90, considera-se criança a pessoa com
até doze anos incompletos, e adolescente quem tem entre doze e dezoito anos de idade.
É idoso quem tem idade igual ou superior a sessenta anos (art. 1º da Lei 10.741/03);
Outrossim, assevera-se também o autor que, contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121: o § 2º-A do art. 121 dispõe
que, para os efeitos do feminicídio, considera-se que há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar ou menosprezo ou
discriminação à condição de mulher;
Vejamos a seguir, a majorante perante o concurso de pessoas, pela ótica do
doutrinador Rogério Greco, in verbis:
Será aplicada a majorante quando houver o concurso de 2 (duas)
ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Aqui, vale destacar
que, como a lei não fez distinção, a utilização de qualquer arma no
crime, seja ela própria (destinada ao ataque e à defesa, a exemplo
do que ocorre com os punhais e armas de fogo) ou imprópria
(como é o caso de objetos que, não sendo destinados ao ataque e
à defesa, podem exercer essa função, tal como ocorre com cacos de
vidro, pedaços de pau etc), servirá para aplicar o aumento de pena.
Assim, tanto faz se o agente se vale de uma arma de fogo ou de
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uma faca de cozinha para intimidar a vítima, deverá ser aplicada a
causa de aumento de pena em estudo.
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6. CONCURSO DE CRIME
O Código Penal brasileira expressa no §2º: As penas deste artigo são aplicáveis sem
prejuízo das correspondentes à violência. No caput do artigo 147-A do CP, não há
menção do que seria violência, entretanto, existe a possibilidade de o agente delitivo
praticar a intimidação da vítima de forma mais grave.
Diante do exposto, observam-se as palavras de Rogério Greco, no referido §2º foi
previsto o concurso de crimes entre a perseguição (art. 147-A) e o correspondente à
violência (tal como ocorre com o art. 129 do CP, em qualquer uma de suas modalidades
– leve grave ou gravíssima), continua, ao contrário do que ocorre com o crime de
constrangimento ilegal (art. 146 do CP), poderá se cogitar em concurso material, uma
vez que o agente pode, reiteradamente ou não, usar de violência para efeitos de
concretização do stalking, pois, cuida-se de um crime habitual, que requer a prática
retirada de comportamentos para que reste consumada a infração penal.
Em contrapartida, o autor Rogério Sanches expressa, que se trata de concurso
formal impróprio, pois não há duas condutas distintas produzindo pluralidade de
resultados. Não se pode falar, também, em concurso formal propriamente dito,
considerando que o sistema a ser aplicado é o da cumulação de penas, não o da
exasperação. Assim, a melhor solução é o concurso formal impróprio (art. 70, caput,
segunda parte, do CP), caso em que o agente, mediante uma só conduta, porém com
desígnios autônomos, provoca dois ou mais resultados, cumulando-se as reprimendas.
7. DA AÇÃO PENAL
A pena expressa para o crime de “Perseguição Simples” é de reclusão, de seis
meses a dois anos, e multa, ou seja, percebe-se, como se vê, tratar-se de infração de
menor potencial ofensivo, assim sendo, aos sujeitos ativos concedidos os benefícios
previstos no art. 89 da Lei 9.099/95, cujo se denomina suspensão condicional do
processo, salvo quando se tratar da hipótese de violência doméstica e familiar contra a
mulher, expresso do artigo 41, da Lei Maria da Penha (11.340/06), vez que se veda a
aplicação de benefícios.
O § 3º do artigo 147-A, in verbis: a ação penal é pública condicionada a
representação do ofendido. Vejamos, para Rogério Sanches a necessidade de
representação possibilita a extinção da punibilidade uma vez esgotada o prazo de
decadência sem manifestação da vítima ou de seu representante legal. A regra se aplica
inclusive nos casos em que incidem as disposições da Lei Maria da Penha, pois o legislador,
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embora tenha majorado a pena do crime cometido segundo a definição do art. 5º da Lei
11.340/06, não impôs nenhuma exceção à regra da ação penal no § 3º.
Igualmente, se ocorrer o exercício de violência física, mesmo que lesão corporal
de natureza leve ou vias de fato, a ação penal será pública incondicionada, conforme art.
101, Código Penal e nos termos da súmula 542, STJ, a citar: A ação penal relativa ao crime
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de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública
incondicionada. Sendo assim, ressalta-se a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI
4424, in verbis:
(STF - ADI: 4424 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 09/02/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe148 DIVULG 31-07- 2014 PUBLIC 01-08-2014)
AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO
CORPORAL, NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é pública
incondicionada.
Dessa forma, preleciona Rogério Greco a respeito, que se não houver a aplicação
de qualquer das causas especiais de aumento de pena previstas nas alíneas do §1º, do
art. 147-A do diploma repressivo, e tampouco a aplicação do concurso de crimes
apontado pelo §2º do referido artigo, que diz que as penas são aplicáveis sem prejuízo
das correspondentes à violência, a competência será do Juizado Especial Criminal,
possibilitando-se a aplicação de todos os institutos que lhe são inerentes (transação penal
e suspensão condicional do processo.
Diante disso, ressaltasse as súmulas 723 do Supremo Tribunal Federal e 243 do
Supremo Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula 723-STF: Não se admite a suspensão condicional do
processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da
infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for
superior a um ano.
Súmula 243-STJ: O benefício da suspensão do processo não é
aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena
mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da
majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.
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Com isso, nos casos de concurso material ou formal de crimes, igualmente, crime
continuado, a pena em abstrato considerada para benefícios da Lei 9.099/95 é aquela
resultante do cúmulo material ou da exasperação.
Ainda, sobre o tema em discurso, Rogério Sanches preleciona que há distinção
entre se a denúncia já foi ofertada e se a denúncia ainda não foi oferecida, naquela a
representação é condição de procedibilidade, e não condição de prosseguibilidade, ou
seja, não parece correto sustentar que a vítima deve ser chamada para manifestar seu
interesse em ver prosseguir o processo uma vez que já está instaurado, na segunda
hipótese supracitada, deve o MP (Ministério Público) aguardar a oportuna representação
da vítima ou o decurso do prazo decadencial, cujo termo inicial, para os fatos pretéritos,
é o da vigência da nova lei.
Diante o exposto, deve ser adotada, a orientação dada no crime de estelionato,
pelas duas Turmas criminais do STJ, in verbis:
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.681.153/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 08/09/2020). 8 À mesma conclusão chegou a 1ª Turma do
STF: “Não retroage a norma prevista no § 5º do art. 171 do Código
Penal (CP) (1), incluída pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”),
que passou a exigir a representação da vítima como condição de
procedibilidade para a instauração de ação penal, nas hipóteses em
que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da
entrada em vigor do novo diploma legal” (HC 187.341/SP, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 13/10/2020).
Ressalta-se, ainda, que prevalece, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE
FATO.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL.
CABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO
WRIT.
CONFORMAÇÃO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
POSSIBILIDADE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência, prevalece entendimento no STJ e no STF de que a
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não
exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração
inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.
Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça
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processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu
representante legal leve o fato aos conhecimentos das autoridades.
2. O julgamento monocrático pelo Relator não implica cerceamento
de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono realizar
sustentação oral, já que admissível o julgamento monocrático
quando o acórdão combatido conformar-se com a jurisprudência
predominante da Corte, nos termos do art. 34, XX, RISTJ e Súm.
568/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC:
435751 DF 2018/0025098-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO,
Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 04/09/2018)
Diante do exposto, como já supramencionado, Costa, Fontes e Hoffmann
preleciona que o prazo decadencial de 6 meses sem manifestação da vítima ou de seu
representante legal, opera-se a extinção da punibilidade do agente (art. 107, IV do CP).
Por óbvio, a utilização de perfil falso por parte do sujeito ativo impede o transcurso do
prazo decadencial, que só começa a correr quando descoberta a identidade do
stalkeador (art. 38 do CPP).
8. CONCLUSÃO
O crime de perseguição conhecido como stalking mundialmente, configura-se em
um conjunto de atos persecutórios, ou seja, ocorrência de forma reiterada. Contudo, para
chegar à análise que alguém está sendo vítima de stalking ou não, é necessário avaliar o
comportamento do perseguidor, vulgo stalker. Na ocorrência de rejeição,
hipoteticamente, sendo praticadas condutas aceitáveis pela vítima, não há que se falar
em configuração de tal delito. Entretanto, a partir do momento em que o individual,
homem ou mulher, passa a viver em estado de perturbação, abalo psicológico, há
hipótese de estar configurado o crime de perseguição, devendo ser feito analise no caso
concreto.
Além disso, Como o stalking tem relação aos comportamentos que são dirigidos a
alguém em específico e praticados de forma reiterada, os atos persecutórios se se
configuram com outros tipos penais, como por exemplo: ameaça, lesão corporal, invasão
do domicilio, homicídio, feminicídio, etc.
Igualmente, percebeu-se com a pesquisa que a Lei nº 14.132/2021 que inseriu o
artigo 147-A no Código Penal com o nomen iuris “crime de perseguição”,
“reiteradamente”, deixou lacunas a duvidar sobre a partir de quantos atos persecutórios
seriam necessários para se configurar uma conduta reiterada, bem como se uma
perseguição fracionada também se enquadraria nessa hipótese.
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Desse modo, deve-se abrir o campo de estudos sobre a matéria, considerando que
a doutrina e jurisprudência irão trazer ainda posicionamentos que podem ser analisados
de forma eficaz nos casos concretos. Assim, a partir desses achados, que o tipo penal em
análise possa ser considerado menos genérico e que os indivíduos consigam identificar
a incidência do stalking desde o primeiro ato para que o agente delitivo seja de forma,
efetiva, penalizado.
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RESUMO: O artigo em questão traz uma nova visão de como a sociedade continua se
adaptando aos novos modelos de família, tendo em consideração não somente o aspecto
sanguíneo, mas o sentimental, fazendo com que exista relações entre humanos e animais.
A partir dessa nova configuração familiar e o crescente vínculo entre os humanos e os
animais, as demandas no Judiciário das quais envolvem o direito dos animais de estimação
começou a crescer também, principalmente nos processos de divórcio ou dissolução da
união estável. A partir disso, passa a se procurar a tutela do direito dos animais, e, como o
ser humano, os não humanos também possuem o direito de ter a melhor opção levando
em consideração o seu bem-estar durante a dissolução conjugal dos seus tutores. Com
essa nova realidade em pauta, o instituto da guarda compartilhada será analisado pelo
presente trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Guarda compartilhada; animais sujeitos de direito; pensão alimentícia
para animais; família multiespécie.
ABSTRACT: The article in question brings a new view of how society continues to adapt to
new family models, taking into account not only the blood aspect, but also the sentimental
one, making relations between humans and animals exist. From this new family
configuration and the growing bond between humans and animals, the demands in the
judiciary involving the right to pets also began to grow, especially in cases of divorce or
dissolution of the common-law marriage. From this, the protection of animal rights is
sought, and, like humans, non-humans also have the right to have the best option, taking
into account their well-being during the marital dissolution of their guardians. With this
new reality on the agenda, the joint custody institute will be analyzed in this work.
KEYWORDS: Shared custody; animals subject to rights; alimony for animals; multispecies
family.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO – 2. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA – 2.1. DE BENS
SEMOVENTES A “FILHO DE QUATRO PATAS” – 3. ANIMAIS COMO SUJEITOS DE DIREITOS
– 3.1. A NATUREZA JURÍDICA DOS ANIMAIS DE COMPANHIA – 4. MODALIDADES DE
GUARDAS E A POSSIBILIDADE DE SEREM APLICADAS PARA ANIMAIS – 5. A
(IM)POSSIBILIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO – 5.1. A
SOLIDARIEDADE FAMILIAR NA FAMÍLIA MULTIESPÉCIE EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS – 6.
CONCLUSÃO – 7. REFERÊNCIAS.
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1. INTRODUÇÃO
Nos tempos atuais, os animais domésticos vêm ganhando uma imensa importância
dentro dos lares familiares, fazendo com que pessoas humanas criem um ambiente de
proteção e desenvolvam um enorme apego emocional por seus gatos, cachorros, aves e
diversos outros animais no qual ocorre uma transferência de sentimentos, fazendo com
que diversas vezes esses animais sejam tratados como filhos.
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A partir dessa situação, os aspectos legais da relação entre humanos e animais de
estimação começaram a ser analisados com uma maior profundidade. Assim, começou a
ter discussões no âmbito do direito penal e direito civil.
Por serem parte da vida das famílias e os humanos possuírem afeto com os animais
como se fossem filhos, atualmente, quando ocorre o ato do divórcio, os animais de criação
são envolvidos nessa disputa, com as partes lutando por sua guarda. Dessa maneira,
questiona-se: é possível que o estatuto fático de “filho” dos animais domésticos passasse
a ser um estatuto jurídico, tornando a ideia de família multiespécie real?
É de conhecimento geral que a família brasileira passou por diversas mudanças ao
decorrer dos anos. Antigamente a entidade da família era completamente formal, só sendo
aceita mediante a fórmula do casamento entre um homem e uma mulher. Atualmente, a
informalidade é mais comum de se encontrar entre as famílias formadas, tanto quanto aos
seus componentes como da maneira que elas se iniciam. Pode-se entender como uma
família informal as constituídas por união estável entre homem e mulher, monoparental,
as homoafetivas e as oriundas de relações meramente afetivas.
No Código Civil de 2002, se encontra a denominação dos animais como objetos
destinados a circular riquezas (art. 445, § 2º), garantir dívidas (art. 1.444) ou estabelecer
responsabilidade civil (art. 936). Sendo assim, a relação afetiva que existe entre o animal e
seu dono em nenhum momento foi apontada pelo referido código. Vale ressaltar que, a
realidade de famílias multiespécie é tão real que, com base em pesquisa do IBGE, no ano
de 2013, é possível constatar que há mais cães de estimação do que crianças em lares
brasileiros.
Sendo assim, se entende que existe uma lacuna legislativa pelo fato de que, a lei
não possui uma solução para o conflito entre pessoas e seu animal de estimação que foi
adquirido e gerou uma relação de afeto entre os humanos e não como função de riqueza
patrimonial, como está previsto em lei. Desse modo, o juiz, para resolução no caso
concreto, precisa decidir tendo como parâmetro a analogia, os costumes e princípios gerais
de direito.
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A necessidade de pesquisas acadêmicas a respeito da multiespécie das famílias
viabilizou a elaboração de um projeto de pesquisa no tema, levando em conta que o animal
de estimação passou com os anos a ser considerado um membro da família, devendo assim
o judiciário se adequar a essa nova realidade social, tentando desenvolver meios de
atender ao máximo a satisfação da lide levada ao seu conhecimento.
Espera-se atrair a atenção para o tema e contribuir para a descoberta de novas
hipóteses de resolução sobre a guarda dos animais de estimação após a separação.
Ademais, as conclusões apresentadas nesse estudo podem servir de base para outros
estudos da área do direito civil pelo fato de há a necessário de definir até que ponto esse
direito de ter o animal em companhia deve ser tutelado e em que medida.
2. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA
Quando se estuda a evolução da família é importante entender que a origem da
família está ligada à história da civilização, pelo fato de que esta nasceu como um
fenômeno natural, por meio da necessidade do ser humano em estabelecer relações
afetivas de forma estável.
De acordo com Morgan (1877, p.49) algumas famílias humanas existiram em um
estado de selvageria, já outras em um estado de barbárie, enquanto outros em um estado
de civilização, por esse fato que se conclui que as famílias seguiram um caminho
ascendente ao decorrer dos séculos, da selvageria até a civilização.
Tendo esse pensamento nas famílias da antiguidade, é possibilitado a afirmação de
que a família brasileira teve como base um sistema criado pelo direito romano e pelo
direito canônico. (WALD; 2004, p.9)
Pode-se entender a família romana como sendo formada por um conjunto de
pessoas que eram submissas a um chefe conhecido como o pater famílias. Nessa sociedade
antiga, a família era completamente patriarcal e todos seus membros era reunidos em
função do culto religioso, fins econômicos e políticos. Com isso, Aurea Pimentel Pereira
(1991, p. 23.), comentou sobre a estrutura da família romana como:
Sob a auctoritas do pater famílias, que, como anota Rui Barbosa, era
o sacerdote, o senhor e o magistrado, estavam, portanto, os
membros da primitiva família romana (esposa, filhos, escravos) sobre
os quais o pater exercia os poderes espiritual e temporal, à época
unificados. No exercício do poder temporal, o pater julgava os
próprios membros da família, sobre os quais tinha poder de vida e
de morte (jus vitae et necis), agindo, em tais ocasiões, como

62

www.conteudojuridico.com.br

verdadeiro magistrado. Como sacerdote, submetia o pater os
membros da família à religião que elegia.
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De acordo com a doutrinadora Maria Helena Diniz (2008, p.9), há três acepções do
vocábulo família, conhecidos como o sentido amplíssimo, o sentido lato e a acepção
restrita. No sentido amplíssimo a família seria entendida como aquela em que indivíduos
estão ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade. A lato sensu se refere a
forma “além dos cônjuges ou companheiros, e de seus filhos, abrange os parentes da linha
reta ou colateral, bem como os afins (os parentes do outro cônjuge ou companheiro)”
Por último, o sentido restrito faz com que a família seja restringida à comunidade
formada pelos pais (matrimônio ou união estável) e a da filiação. Vale ressaltar que a
legislação atual fala sobre essas três acepções discutidas pela autora, fazendo com que
cada seja aplicada no caso concreto em que se encaixa, formando os direitos e obrigações
de acordo com a proximidade do círculo familiar (DINIZ, 2008, p. 9).
Antes da Constituição Federal de 1988, as disposições sobre família eram limitadas
e taxativas. Somente os grupos formados através de casamento ganhava o ‘status familiar’.
Além do grandioso passo que a Constituição Federal de 1988 deu sobre o conceito
de família, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico decidiu que as uniões
entre homossexuais são consideradas formas de famílias, desse modo, tendo os mesmos
direitos a proteção do Estado destinada aos casais unidos pelos vínculos da união estável.
(LOBO; 2004, p.138).
2.1.

De bens semoventes a “filhos de quatro patas”

Pode ser encontrado no Código Civil de 2002, em meio a tantas classificações de
bens, a classificação sobre semoventes, que, seguindo as disposições do antigo código,
caracteriza os animais como bens semoventes, sem qualquer distinção, sendo assim, os
animais são entendidos como bens móveis suscetíveis de movimento próprio, ou de
remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.
(RODRIGUES; LEITE; OLIVEIRA; SILVA, 2017, p.1.114)
Desse modo, pode entender que os animais, sendo bens semoventes, compõem o
patrimônio do seu titular, ou seja, é passivo de troca, venda, de ser atribuído um valor
econômico caso seja considerado bem puro e simples. Entretanto, atualmente os animais
domésticos possuem um lugar significativo nos lares e aos mesmos é distribuído todo
afeto possível na interação humano-animal.
Os animais domésticos ou de estimação, passaram da qualidade de melhor amigo
do homem para o posto de “filho”. Nos lares atuais, é comum encontrar animais no lugar
de crianças no seio familiar. Sendo assim, os casais se sentem no íntimo o total exercício
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da parentalidade em relação aos animais de estimação, ao ponto de dividirem
responsabilidades, despesas alimentares, médicas, entre outras.
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Nesse contexto, não há mais como ver o animal de estimação, que é considerado
como membro da família, como um bem jurídico de valor econômico, sem levar em conta
o afeto presente na relação humano-animal. (SARLET; 2014. P. 102)
A partir disso, podemos destacar o primeiro caso relativo a este tipo de situação
ocorreu na 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2015, em sede de
apelação, na qual um homem conseguiu uma espécie de posse compartilhada do cãozinho
de estimação com sua ex-companheira.
Os ex cônjuges litigavam o reconhecimento e dissolução da união estável, assim
como a divisão de bens, entre eles, o cachorro que estava na vida deles desde o aborto
espontâneo que a autora sofreu.
O desembargador Marcelo Lima Buhatem (TJ-RJ - APL: 001975779.2013.8.19.020822ª), em seu relatório, apontou a importância do tema diante da ausência
de normatização pelo legislador, ademais considerou desafiador o tema, pelo fato de que
se deve revisar dogmas e conceitos clássicos do Direito Civil.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019757-79.2013.8.19.020822ª CÂMARA
CÍVELDIREITO CIVIL - RECONHECIMENTO/DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS DE SEMOVENTE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DETERMINA A POSSE DO CÃO DE
ESTIMAÇÃO PARA A EX- CONVIVENTE MULHER– RECURSO QUE
VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A POSSE DO ANIMAL – RÉU
APELANTE QUE SUSTENTA SER O REAL PROPRIETÁRIO – CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE OS CUIDADOS COM O CÃO
FICAVAM A CARGO DA RECORRIDA DIREITO DO APELANTE/VARÃO
EM TER O ANIMAL EM SUA COMPANHIA – ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
CUJO DESTINO, CASO DISSOLVIDA SOCIEDADE CONJUGAL É TEMA
QUE DESAFIA O OPERADOR DO DIREITO – SEMOVENTE QUE, POR
SUA NATUREZA E FINALIDADE, NÃO PODE SER TRATADO COMO
SIMPLES BEM, A SER HERMÉTICA E IRREFLETIDAMENTE
PARTILHADO, ROMPENDO-SE ABRUPTAMENTE O CONVÍVIO ATÉ
ENTÃO MANTIDO COM UM DOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA –
CACHORRINHO “DULLY” QUE FORA PRESENTEADO PELO
RECORRENTE À RECORRIDA, EM MOMENTO DE ESPECIAL DISSABOR
ENFRENTADO PELOS CONVIVENTES, A SABER, ABORTO NATURAL
SOFRIDO POR ESTA – VÍNCULOS EMOCIONAIS E AFETIVOS
CONSTRUÍDOS EM TORNO DO ANIMAL, QUE DEVEM SER, NA
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MEDIDA DO POSSÍVEL, MANTIDOS – SOLUÇÃO QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE CONFERIR DIREITOS SUBJETIVOS AO ANIMAL,
EXPRESSANDO-SE, POR OUTRO LADO, COMO MAIS UMA DAS
VARIADAS E MULTIFÁRIAS MANIFESTAÇÕES DO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, EM FAVOR DO RECORRENTE –
PARCIAL ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO PARA, A DESPEITO DA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA REGENTE SOBRE O THEMA,
MAS SOPESANDO TODOS OS VETORES ACIMA EVIDENCIADOS, AOS
QUAIS SE SOMA O PRINCÍPIO QUE VEDA O NON LIQUET, PERMITIR
AO RECORRENTE, CASO QUEIRA, TER CONSIGO A COMPANHIA DO
CÃO DULLY, EXERCENDO A SUA POSSE PROVISÓRIA, FACULTANDOLHE BUSCAR O CÃO EM FINS DE SEMANA ALTERNADOS, DAS 10:00
HS DE SÁBADO ÀS 17:00HS DO DOMINGO. (TJ-RJ - APL: 001975779.2013.8.19.020822ª)
Assim, ficou claro que, os animais evoluíram do lugar de “objeto” para uma posição
dentro da família atual brasileira. E, com essa posição, nasce para eles direitos assim como
para os seres humanos.
3. ANIMAIS COMO SUJEITOS DE DIREITOS
Por muitas décadas os animais eram vistos como nada, apenas meio de alimentação
para o povo. A partir da modernidade o tratamento e pensamento sobre os animais
começou a ser modificado (SANTOS; 2000. p. 15). A discussão entre alma e corpo levada
por René Descartes fez com que, simultaneamente, portas para a exploração econômica
desmedida dos recursos naturais fossem abertas, destinando os animais a posição de
meras máquinas desprovidas de alma. Fazendo assim que os animais se encaixassem na
categoria de coisa a serviço dos humanos. (ZAFFARONI; 2017, p. 36.)
Ao partir dessa ideia, a objetificação dos animais no âmbito jurídico passou a ser
algo concreto. Quando se analisa o Código Civil brasileiro, no seu artigo 82, encontra-se
que animais são coisas semoventes, e de acordo com a classificação de Carlos Alberto Bittar
(2021, p. 117), são (i) mansos; (ii) domesticados; e (iii) bravios ou silvestres. Os animais
mansos convivem com os humanos, os domesticados criaram o hábito através do convívio,
e os silvestres são res nullius, que não tem dono passiveis de apropriação. Em todos os
casos, no sistema clássico jurídico, os animais se encaixariam na classificação geral de
propriedade mobiliária.
Autores da modernidade passaram a questionar se a dogmática jurídica da teoria
geral ainda cabia nos tempos atuais, pelo fato da sociedade ter feito diversas mudanças
através do tempo. Se perguntaram se é valido comparar os animais com objetos móveis.
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Pietro Paola Onida (2007; p.20), da Universidade de Sassari, aponta, ao longo de um
estudo teórico que:
A ideia de afinidade entre TODOS OS SERES ANIMAIS, e do respeito
pelos animais não humanos é transmitido da filosofia grega para a
cultura jurídica romana, através de duas vias expressivas: A) a recusa
dos sacrifícios dos animais e B) a individualização de um direito (ius
naturale) comum ao homem e ao animal não humano. (La
natura degli
animali
e
il
ius
naturale.
In:
www.dirittoestoria/dirittoromano/Onida-Animali-parte I-cap.I.).
Edna Cardozo (2006. p. 120) estuda sobre a personalidade jurídica dos animais. A
doutrinadora em nenhum momento nega que em uma primeira visão, indo de acordo com
o que está disposto no Código Civil, os animais são descritos como bens semoventes
passiveis de apropriação.
Além disso, na Lei nº 5.197/1967 encontra-se as classificações dos animais silvestres
como bem de uso comum do povo. Entretanto, isso não diz sobre um avanço no tema
pelo fato de que protege de forma ineficaz os animas silvestres, a reversão de res nullius
para bem de uso comum do povo não altera sua natureza jurídica de coisa. (DIAS; 2006. p.
120)
O filósofo Tom Regan (2013, p. 24) mediante o tema em questão, aponta que:
Então, eis a nossa pergunta: entre os bilhões de animais não humanos
existentes, há animais conscientes do mundo e do que lhes acontece?
Se sim, o que lhes acontece é importante para eles, quer alguém mais
se preocupe com isso, quer não? Se há animais que atendem a esse
requisito, eles são sujeitos-de-uma-vida. E se forem sujeitos-de-uma
vida, então têm direitos, exatamente como nós. Devagar, mas
firmemente, compreendi que é nisso que a questão sobre os direitos
animais se resume.
Em 2019, foi sancionada a Lei 1.095/2019, mais conhecida como Lei Sansão, a qual
aumentou a punição para quem pratica maus tratos contra os animais. Essa lei inclui
animais silvestres, domesticados, exóticos ou nativos. A partir dessa lei, aquele que abusa
ou maltrata animais terá uma pena de reclusão de dois a cinco anos, e, ainda a multa e a
proibição de guarda. Fora que, a Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar
cães e gatos. A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de
reclusão.
3.1.

A Natureza Jurídica dos Animais de Companhia
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Para que haja um melhor entendimento sobre o direito dos animais, é necessário
que realize um apontamento sobre a natureza jurídica dos mesmos, sendo necessário um
estudo puramente do Direito Civil. De acordo com António Barreto Menezes Cordeiro, em
conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, afirma que o
Direito Civil reconduz tudo que analisa a somente quatro categorias jurídicas: fato jurídico,
situação jurídica, pessoas e coisas. (CORDEIRO; 2017. p. 104)
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É sábio que, existe aqueles que defendem o direito dos animais ao ponto de ir contra
qualquer discriminação a espécie animal promovendo, como por exemplo, o veganismo, o
qual não aceita a crueldade e exploração contra os animais. Há também, quem se posiciona
a favor da ideia de que se deve outorgar aos animais em processo de extinção um estatuto
básico e aqueles que enxergam a necessidade de que eles devem possuir um status jurídico
próprio, que não seriam simples res, mas tampouco sujeitos, se entendendo por um
tertium genus. (VARSI; 2009)
Fazendo uma analogia com crianças, os animais de companhia possuem
necessidades complexas, as quais os mesmos são incapazes de expressar. Na defesa da
personalidade dos animais, alguma doutrina norte americana sustenta que os tribunais já
fizeram reconhecimento de personalidade jurídica a outras entidades não humanas, como
por exemplo os navios e corporações, muitas vezes denominadas de pessoas jurídicas.
(SIMMONS; 2013. P. 253-285)
Claramente que os tribunais limitaram o alcance dos direitos dessas entidades não
humanas, não sendo equiparados aos direitos das pessoas naturais. Entretanto, somente a
possibilidade de se tratar essas entidades como pessoas em alguns pontos, faz com que
se entenda que os tribunais poderiam outorgar estatuto de pessoa ou personalidade aos
animais, para determinados fins.
Além disso, de acordo com Helena Telino Neves, a qualificação do animal como
mera res esbarra em três limites basilares. O primeiro a ser apontado é a incompatibilidade
entre o direito de propriedade e a proteção da sensibilidade animal: sendo protegido
autonomamente, o animal até mesmo protegido contra o seu possuidor. O animal
consegue sentir prazer e dor e com isso pode atribuir-lhes interesses e, nesse caso, a
restrição da propriedade decorreria do próprio interesse do animal em defender sua
integridade física e a vida. Entretanto, nunca foi cogitado que o direito de propriedade
pudesse ser moderado em favor da própria coisa. (NEVES; 2015. P. 81-89)
O segundo limite a ser explicado pela a autora, se entende pelo reconhecimento
legal decorrente da capacidade de sentir “não existe qualquer outra coisa que imponha ao
seu possuidor uma obrigação legal de proporcionar uma existência digna, desviando
qualquer sofrimento prescindível”. (NEVES; 2015. P. 81-89)
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E o último limite, seria a percepção pós-moderna do animal de acordo com o Direito,
que engloba dados e fatores novos, que eram desconsiderados anteriormente, pelo
mesmo ter sido considerado apenas como valor financeiro e mercantil. (NEVES; 2015. P.
81-89).
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4. MODALIDADES DE GUARDAS E A POSSIBILIDADE DE SEREM APLICADAS
PARA ANIMAIS
Quando se trata de modalidades de guardas jurídicas, o Código Civil brasileiro faz
alusão: a guarda unilateral, entendia pelo exercício exclusivo ou prioritário das
responsabilidades parentais; e a guarda compartilhada, e nela, as responsabilidades são
repartidas conjuntamente por ambos os genitores. A guarda alternada, que se entende por
ser a distribuição de tempo em que a guarda deve ficar com um e com outro genitor. A
criança acaba ficando, por exemplo, uma semana residindo com a genitora e outra semana
com o genitor.
No Brasil até o advento da Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014 a guarda
unilateral era regra, com isso o menor ficava vivendo somente com um dos pais, e ao outro
possuía o dever de pagar a pensão alimentícia e o direito de ter o filho em sua companhia,
mas sendo observado em cada caso concreto, a questão dos dias e horários das visitas ou
buscas para passeio. Vale lembrar que, a guarda compartilhada não retira a obrigação de
nenhum dos genitores da contribuição da pensão alimentícia.
Atualmente, as discussões sobre guarda unilateral ou compartilhada alcançaram os
animais de estimação que até pertenciam ao casal que está divorciando-se ou rompendo
os laços de sua união estável.
Durante os outros pontos expostos nesse artigo, entendeu-se que os animais
passaram a ser aceitos como ente familiar e não como objeto ou coisa. Desse modo, não
há como dizer que os mesmos teriam tratamento similar ao de objetos, moveis e imóveis,
na hora da separação.
Assim, a guarda compartilhada também vem sendo possível de aplicação, assim
como a guarda unitária com direito a visitas, em situações como a acima descrita. Como
ficou demonstrado através do julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.
AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO
AFETO DOS COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS.
POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. (STJ - Resp nº
1.713167 – 4ª Turma – Julgamento: 19/06/2018 . DJe: 09/10/2018 68
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Rel. Ministro Luís Felipe Salomão – Área do Direito: Civil. Família.
Direito Animal).
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No momento de selecionar a guarda que melhor atende à necessidade do animal,
assim também levando em consideração o direito de convivência dos tutores, é necessário
que seja observado o grau de afetividade e afinidade dos mesmos com o animal em
questão, além das condições de ordem material, emocional e física dos tutores. Estas
condições dizem respeito à possibilidade destes de conceder o melhor estilo de vida ao
animal, nas palavras de Ximenes e Teixeira (2017, p.82-83):
[...] o melhor interesse do animal deve ser observado pelo juiz no caso
concreto, analisando as condições de vida, a disponibilidade da
pessoa para cuidar do animal, afeição, entre outros fatores. A
aplicação desse princípio deve ser baseada em considerar que os
animais são seres sensíveis, que possuem sentimentos e retribuem o
afeto aos seus donos (XIMENES; TEIXEIRA, 2017, p. 82-83).
Seguindo essa linha de raciocínio, Gonçalves (2017, 23), diz que como na
modalidade de guarda compartilhada dos filhos, haverá uma residência fixa, ou seja, o
animal viverá na casa de apenas um tutor. Entretanto, com a exigência de uma boa relação
entre os ex-companheiros, o tutor que não detém a guarda terá livre acesso a participar
da vida do animal, tendo o direito de visitá-lo, além da possibilidade de participar
ativamente da rotina do mesmo.
Desse modo, percebemos que a guarda além de ser possível, em casos o modelo
como está disposta no código civil é ideal para os antigos parceiros que possuem animais,
devido ao grau de dificuldade da animais de se ambientar a uma nova casa, assim como
quando a moradia de um dos tutores não é adequada ao animal.
5. A (IM)POSSIBILIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO
Pelas informações que já foram abordadas até este ponto do artigo, se percebe que
o ramo do direito que debate sobre a família multiespécie é o Direito de Família, e, como
nesse âmbito o ponto mais debatido é a pensão alimentícia quando ocorre a separação
entre os cônjuges, vale trazer esse viés para o estudo da família multiespécie, apontando
as devidas adaptações até que seja criado estatuto próprio diante da existência de
particularidades que abrangem a relação entre humanos e animais de companhia.
Nos tribunais atualmente, o debate entre a guarda dos animais domésticos é um
tema que vem tendo uma maior repercussão ao passar dos anos, tendo em vista causas
que são apresentadas ao judiciário nas quais os casais procuram judicialmente a dissolução
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do matrimônio e criam disputas sobre com quem ficará com o tão amado “pet”, que, em
muitas vezes, era considerado filho do casal.
Vale apontar nesse momento o projeto de lei nº 1.058/2011, que indicava sobre a
guarda dos animais de estimações em caso de divórcio e separação. Entretanto o projeto
fora arquivado, porém, na leitura do mesmo era possível a análise de que a decisão quanto
à guarda deve ser feita pelo juiz e favorecerá o ex-companheiro que for classificado como
legítimo proprietário do animal de estimação.
Além disso, outros pontos devem ser analisados como o ambiente adequado para
o animal, o tempo livre em que o guardião tem para interagir com o animal, também
analisar as condições financeiras e emocionais, sendo estudado a afinidade e afetividade
entre o tutor e o animal.
De acordo com Regina Beatriz Tavares da Silva:
O pensamento correto dos Tribunais é de que o animal não pode ser
objeto de partilha, como se fosse uma coisa. Há sentimentos
envolvidos, o chamado afeto, que é recíproco, ou seja, de ambos os
cônjuges pelo animal e do animal pelo marido e pela mulher. A
proteção judicial deve ser dada, portanto, às pessoas e ao bichinho.
(SILVA; 2016, p [?])
Outro ponto que vale destacar é o julgamento da apelação cível nº 001975779.2013.8.19.0208 da 22ª câmara cível da comarca do Rio de Janeiro/RS47, que se tratava
de uma sentença de dissolução de união estável, com a discussão sobre com quem ficará
o animal de estimação. O Desembargador relator Marcelo Lima Buhatem, discorreu sobre
desafio de tratar acerca do tema, o qual, segundo ele, não havia sido normalizado pela
legislação atual. E, em seu voto, apontou:
Não basta que se trate o animal de estimação, como simples animal
inserido sob o prisma do direito ambiental ou transindividual,
devendo ser protegido da caça indiscriminada ou do tratamento
cruel e tampouco do Direito Civil classicamente concebido, onde o
animal será tratado como rés, novilho, cria, enfim semovente. Neste
sentido, é preciso mais justamente por ser de estimação e afeto,
destinado não ao abate ou ao trabalho, mas ao preenchimento de
necessidades humanas emocionais, afetivas, que, atualmente, de tão
caras e importantes, não podem passar despercebidas aos olhos do
operador. Não custa dizer que há animais que compõem
afetivamente a família dos seus donos, a ponto da sua perda ser
extremamente penosa. Considerando ser comum que as pessoas
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tratem seus animais de estimação sob a consagrada expressão “parte
da família”, é que não nos parece satisfatória e consentânea com os
modernos vetores do direito de família, que à luz e à vista da partilha
de bens, os aludidos semoventes sejam visto sob a restrita
qualificação de bens-semoventes que, em eventual partilha, devem
ser destinados a somente um dos cônjuges. Com efeito, a separação
é um momento triste, delicado, dissaboroso, envolvendo sofrimento
e rupturas. Em casais jovens ou não, muitas vezes o animal
“simboliza” uma espécie de filho, tornando-se, sem nenhum exagero,
quase como um ente querido, em torno do qual o casal se une, não
somente no que toca ao afeto, mas construindo sobre tal toda uma
rotina, uma vida. (TJ/RJ – SEGUNDA INSTANCIA. ATUADO EM:
04/12/2014)
Falando sobre os casos na prática, na 7ª Câmara Cível, também da comarca de Rio
de Janeiro, houve uma ação de dissolução de um casal que viveram 22 anos em união
estável, e a ex-companheira solicitou as despesas de seis cães e uma gata que tinham em
comum convivência enquanto se relacionavam. O julgamento da liminar específica sobre
os animais em questão ocorreu por meio do desembargador Ricardo Couto de Castro, que
decidiu que o ex-companheiro arcasse com as despesas, e o valor estabelecido foi de R$
150,00 por animal, ou seja, um total de R$ 1.050,00 para custear as despesas dos pets.
(TJ/RJ – PRIMEIRA INSTANCIA. PROCESSO N°0009164-35.2015.8.19.0203)
Para Helio Sischini de Carli, advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito
de Família, a discussão sobre a hipótese da pensão alimentícia para animais é
extremamente importante. Em suas palavras:
Não é justo que uma só das partes arque com todas despesas.
Todavia, ao afirmar que essas despesas assumem caráter de pensão
alimentícia, estaríamos aceitando que em um futuro cumprimento de
sentença poderia ocorrer a prisão do devedor pelo não pagamento,
por exemplo. (CARLI; 2018. p. 54-66.)
Nesse contexto, um ponto para o ser levado em questão é que em países, como por
exemplo, nos Estados Unidos, já existe a possibilidade de suporte financeiro aos pets após
o fim da união entra cônjuges. Houve um caso na Corte Americana, no qual as partes
entraram em acordo para partilhar a custódia do animal de companhia e o ex-marido ficou
obrigado a pagar uma pensão mensal de US$ 150 para cobrir os gastos com alimentos e
suporte veterinário para o cachorro. (CHAVES; 2015, P.1051).
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Sendo assim, se entende que a possibilidade para o pagamento de pensão
alimentícia para animais é muito possível e em alguns casos já virou realidade, fazendo
com que seja necessário que o ordenamento brasileiro tipifique leis sobre o assunto.
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5.1.

A Solidariedade familiar na família multiespécie em relação aos alimentos

Com o poder familiar se tem como consequência os alimentos prestados aos
membros de uma mesma família, uns aos outros, quando a eles for necessário por conta
da ideia de reciprocidade familiar.
O fato de alguém ser da família possui fundamento na existência dos componentes
do grupo familiar, garantindo a dignidade humana e promover a um só tempo a sua
promoção no propósito de que nenhum de seus membros sofra privações no tocante ao
mínimo necessário digno de sobrevivência.
Os núcleos das famílias brasileiras, atualmente, passam e estão passando por certas
adequações, resultado do grande cenário das relações sociais em que estão fazendo parte
dos novos arranjos familiares. Os modelos familiares, por conta das experiências diversas
de vida privada, ficaram alterados. As novas sociabilidades estão sendo construídas através
da tolerância, solidariedade e, principalmente, pelo respeito e pelas diferenças. Com essa
perspectiva, resulta em uma “coexistência conflituosa entre tradição, com sua eterna
nostalgia à estabilidade perdida, e a modernidade com seu acelerado processo de
reconstrução e alternativas para experiências do sujeito”, através da reelaboração criativa
do vínculo amoroso (PEREIRA, 2004, p. 121).
Quando se refere à solidariedade, cabe entender que a mesma, por via primeira,
emana de uma perspectiva solidária na qual constitui objetivo fundamental do Estado
previstos constitucionalmente, decorrendo deste ponto a prestação alimentar entre os
membros de uma mesma família. Veja-se:
Talvez se possa dizer que o primeiro direito fundamental do ser
humano é o de sobreviver. E este, com certeza, é o maior
compromisso do Estado: garantir a vida. Todos têm direito de viver,
e com dignidade. Surge, desse modo, o direito a alimentos como
princípio da preservação da dignidade humana (DIAS, 2016, p.936)
Nesse contexto, pode se interpretar que a prestação alimentar não se encontra
atrelada somente a ideia de alguém passar fome. A dita necessidade alimentar, em um
sentindo amplo, abrange tudo aquilo necessário ao mínimo existencial à sobrevivência
digna de alguém a qual não tem meios de provê-la, com isso, é possível que se inclua
vestuário, educação, lazer, assistência médica, assistência farmacêutica, entre outras.

72

www.conteudojuridico.com.br

Tendo em discussão os diferentes matizes familiares, Gustavo Tepedino discorre
sobre uma nova ordem que se descortina no âmbito familiar, ao sustentar que:
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As relações de família, formais ou informais, indígenas ou exóticas,
ontem como hoje, por muito complexas que se apresentem, nutremse todas elas de substancias triviais e ilimitadamente disponíveis a
quem delas queira tomar: afeto, perdão, solidariedade, paciência,
devotamento, transigência, enfim, tudo aquilo que, de um modo ou
de outro, possa ser reconduzido à arte e à virtude do viver em
comum. A teoria e a prática das instituições de família dependem, em
última análise, de nossa competência de dar e receber amor.
(TEPEDINO, 1999)
Ao se tratar dos alimentos, tendo em mente essa nova perspectiva constitucional,
percebe que eles não se mostram restritos a pessoa humana. A existência de animais de
estimação se faz hábil a obrigação alimentar diante da ruptura do relacionamento,
casamento ou união estável, de acordo com o entendimento da 7ª câmara cível do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro no ano de 2018.
A chave da questão aqui é entender se diante de uma situação dessa a obrigação
de sustento do animal possui ou não natureza de alimentos, porque, caso seja, é necessário
levar em consideração todos seus consectários, dentre eles a possibilidade de coerção
pessoal ao pagamento, ou seja, de prisão do devedor de alimentos.
A dívida de alimentos é a única modalidade dentro da seara cível passível de prisão,
pelo fato de que a regra é que é inconcebível prisão civil por dívida, e essa exceção é
fundamentada justamente na necessidade que determinada pessoa tem de receber
alimentos e, por óbvio com a maior brevidade possível, já que se trata de estado de pessoa.
(DIAS; 2016, p.936)
Além disso, com o intuito de forçar o devedor a cumprir com a prestação alimentícia
ainda se tem a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes, segundo dicção do art. 782, §3º do Código de Processo Civil.
Outro ponto a ser analisado seria o caráter solidário imposto aos alimentos, tendo
em vista a previsão de parentesco existente entre quem necessita e realiza o pedido e
quem irá prestar os mesmos. Na linha reta ocorre de maneira ilimitada, já na linha colateral
o parentesco é limitado até o segundo grau, ou seja, irmãos, primeiros os germanos e,
posteriormente, os unilaterais.
Com isso, se há o questionamento do animal de estimação, lembrando que já não
cabe mais a caracterização de bem semovente para o mesmo, seria passível a ele a
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qualidade de credor alimentício mesmo inexistindo previsão? Uma resposta positiva para
essa pergunta já é realidade, levando em consideração alguns fatores como a ciência, que
pode ser entendido como capacidade de sentir, dignidade animal, o animal de estimação
com membro da família e o dever de solidariedade que vigora perante o campo
alimentício. (FELIPE; 2017).
Aqui se pode comentar sobre o caso que ocorreu em 2019, no qual o juiz de Direito
Guacy Sibille Leite, de Ribeirão Preto/SP, homologou divórcio consensual entre as partes,
e definiu que o ex-marido seria o responsável por pagar as parcelas da pensão no valor
de R$ 104,79 para os gatos e cachorro que o casal adquiriu durante o casamento.
Sendo assim, é perceptível que a corte brasileira já vem tomando decisões
seguindo o modelo de família atual que a sociedade possui. Levando em consideração
os direitos de todos os membros da mesma, inclusive os dos pets.
6. CONCLUSÃO
Quando se analisa a relação entre animais e humanos, partindo da função primitiva
e pré-histórica, percebe-se que seus caminhos sempre estiveram entrelaçados, os animais
auxiliavam os seres humanos com as caças, tendo assim, uma relevância social, e, dentro
do processo evolutivo, atingiram um importante papel com a domesticação, sendo
utilizados na alimentação e na prática da pecuária.
A partir da relação humana na vida dos animais, os mesmos foram transformados
em dóceis e submissos, fazendo com que as duas espécies cada vez mais se tornassem
parecidas, até o ponto em que os laços afetivos se tornaram tão genuínos, que os animais
de estimação passaram a ser considerados membros da família.
Com o passar dos anos a sociedade sofreu alterações e começou a evoluir, e, com
ela, o conceito de família, o espaço, a cultura, tudo sofreu modificações. Com isso, o mundo
jurídico precisou se adaptar para entender as necessidades que a sociedade precisa.
Além disso, a conscientização com o meio ambiente segue conquistando mais e
mais espaço a cada dia, incluindo a luta pelos direitos dos animais, esperando que o
mesmo seja reconhecido por magistrados em julgados. Atualmente, reconhece-se que os
animais conseguem demonstrar sentimentos como nós humanos, amor, carinho, dor,
tristeza, possuindo particularidades semelhantes a que sentimos.
Por conta disso, a necessidade da evolução do Direito comprova que o convívio dos
animais nas famílias brasileiras já não é acolhido pelo ordenamento jurídico, em especial,
por exemplo, o Código Civil considera apenas como bens semoventes, sendo necessário
recorrer as legislações outras, com o intuito de fazer uma comparação com o caso
concreto.
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Nesse contexto, é perceptível a necessidade de uma modificação na legislação
brasileira, com objetivo de incluir o novo modelo de família nas normas jurídicas,
principalmente a família multiespécie.
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ACIR TEIXEIRA GRÉCIA²
[orientador]
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo tratar da conciliação e a mediação sendo esses
dois instrumentos de resolução de conflitos que efetivamente contribuem para a solução
eficiente e pacífica dos conflitos tanto na esfera judicial como também na esfera
extrajudicial. Abarrotado de processos que ocasionam uma excessiva morosidade que
caracterizadora da atuação jurisdicional, o Poder Judiciário nacional não tem medido
esforços para dar um serviço de qualidade a sociedade. Por isso tem investido nos meios
alternativos de resolução de conflitos com a nova legislação, a partir da lei nº 13.140/2015,
bem como da lei 13.105/2015. Através do novo Código de Processo Civil foram feitas várias
mudanças significativas acerca dos institutos da conciliação e da mediação. Em razão disso,
faz-se relevante o estudo da conciliação e da mediação, e, assim, realizar uma análise
acerca das características e do benefício das mesmas, vislumbrando que esses institutos de
autocomposição possam contribuir de forma efetiva para a resolução dos litígios e dos
conflitos. O presente estudo consistiu em pesquisa aplicada, de caráter científico dedutivo,
e com o método auxiliar comparativo, bem como o explicativo e, por se tratar de um tema
polêmico e que permanece atual, trouxe em seu contexto fundamentos jurídicos para
mostrar ao leitor de forma clara e coesa o entendimento majoritário de especialistas
relacionados ao tema.
Palavras-chaves: Mediação e conciliação. Efetividade. Solução de conflitos judicial e
extrajudicial. Efetividade.
ABSTRAC: This research aims to deal with conciliation and mediation, these two
instruments of conflict resolution that effectively contribute to the effective and peaceful
solution of conflicts both in the judicial and in the extrajudicial sphere. And with the
judiciary crammed with lawsuits and causing an excessive delay that characterizes the
judicial performance. The national judiciary has spared no effort to provide society with a
quality service, which is why it has invested in alternative means of conflict resolution with
the new legislation based on Law No. 13,140 / 2015, as well as Law No. 13,105 / 2015
through new code of civil procedure, several significant changes were made regarding the
institutes of conciliation and mediation. For this reason, the study of conciliation and
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mediation is relevant and thus makes an analysis about the characteristics and the benefit
of them, envisioning that these self-composition institutes can contribute effectively to the
resolution of disputes and conflicts. The present study consisted of applied research, of a
deductive scientific nature, and with the comparative auxiliary method, as well as the
explanatory one, and since it is a controversial topic and remains current, it brought in its
context legal foundations to show the reader clearly and cohesively the majority
understanding of experts related to the topic.
Keywords: Mediation and conciliation. Effectiveness. Resolution of judicial and
extrajudicial conflicts. Effectiveness.
1 INTRODUÇÃO
Nesse trabalho serão abordados dois métodos consensuais de resolução de
conflitos: a mediação e a conciliação.
Trata-se de um método de solução consensual do conflito, onde as partes têm a
oportunidade de resolver, de forma amigável, a lide em questão, com resultado mais
favorável para ambas as partes, de forma célere, menos oneroso, sem desgastes adicionais
aos litigantes, e, ainda, ajudar de forma efetiva a desafogar o judiciário. Esse processo é
conduzido por um terceiro imparcial, com poder para auxiliar e estimular as partes a chegar
em uma solução consensual para a controvérsia.
“Na conciliação, o terceiro facilitador da conversa interfere de forma mais direta no
litígio e pode chegar a sugerir opções de solução para o conflito (art. 165, § 2º). Já na
mediação, o mediador facilita o diálogo entre as pessoas para que elas mesmas
proponham soluções (art. 165, § 3º).” (CNJ, [s.d], s.p). Em 2018, o poder judiciário proferiu
aproximadamente 4,4 milhões de sentenças homologatórias de acordo entre as partes
envolvidas em processos, ou seja 11,5% de todas as ações que tramitaram na justiça no
referido ano. Dessas 3,7 milhões foram sentenças na fase processual e 700.000 na fase
pré-processual (CNJ, 2019).
O estímulo ao entendimento entre as partes integra a política do Conselho Nacional
de Justiça desde 2006, quando foi implantado o movimento pela conciliação. Essa iniciativa,
além de responder de maneira ágil e satisfatória aos envolvidos em conflitos judiciais, por
consequência, ainda ajuda na resolução das demandas na justiça [...] (CNJ, 2019).
O sistema judiciário tem se empenhado a buscar soluções para diminuir as
demandas judiciais, que, atualmente, tem uma quantidade gigantesca de processos em
tramitação no judiciário brasileiro.
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Diante do contexto surge o seguinte questionamento: a Mediação e a Conciliação
são de fato métodos “eficazes” de solução consensual de conflito ou seria apenas uma
utopia?
O referido artigo científico tem como finalidade a análise desses dois institutos de
resolução consensual de conflitos: a mediação e a conciliação, no tocante às suas
efetividades frente a judicialização processual no Brasil.
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A metodologia usada foi de compilação bibliográfica consistente no maior número
possível de obras publicadas sobre o assunto, e por meio de consultas em livros, sites e
documentos.
2 ESBOÇO SOBRE A MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO
Os conflitos são inerentes aos seres humanos e estão presentes em todos os
estágios da vida do homem.
Quando o homem deixou de ser nômade e fixou residência para conviver em
sociedade ficou inevitável aparecer em disputas e divergências, entre ele existem várias
modalidades de conflitos.
Para Chiavenato (2004 apud FRIENDRICH; WEBER, 2014, p. 23) existe o conflito
interno e o conflito externo.
O conflito interno ou intrapessoal envolve dilemas de ordem pessoal, e o conflito
externo envolve vários níveis como interpessoal, intragrupal, intergrupal,
intraorganizacional e interorganizacional.
Ainda para afirmar que o conflito pode ocorrer em vários níveis de gravidade,
conforme a seguir.
Conflito percebido é quando as partes percebem e compreende que
o conflito existe pois senti que seus objetivos são diferentes dos
objetivos dos outros e que existem oportunidades de interferência o
bloqueio. É chamado o conflito latente. Conflito experienciado é
quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, raiva,
descrédito entre uma parte e outra. É chamado conflito velado, pois
não é manifestado externamente com clareza (CHIAVENATO 2004
apud FRIENDRICH; WEBER, 2014).
Conflito manifestado é quando o conflito é expresso através de
comportamento interferência ativa ou passiva por ao menos uma das
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partes. É chamado conflito aberto (CHIAVENATO 2004 apud
FRIENDRICH; WEBER, 2014).
Existem três tipos de conflitos pessoais interpessoais e
organizacionais, conflito pessoal é como uma pessoa lida com si
mesma, são em que estações dissonâncias pessoais do indivíduo e
reflete no abismo entre o que se diz é o que se faz, ou contraste entre
o que se pensa e como age. Esse tipo de conflito pode levar à
determinado estado de stress ou atrito (BERG, 2012, [s.p] apud
FRIENDRICH; WEBER, 2014 s.p).
Conflito interpessoal é aquele que ocorre entre indivíduos quando
duas ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente
[...] conflito organizacional esse tipo de conflito não é fundamentado
em sistema de princípios e valores pessoais do resultado das
dinâmicas organizacionais em constantes mudanças muitas delas e
externas à empresa Para (BERG, 2012, [s.p] apud FRIENDRICH;
WEBER, 2014, p. 33).
Como podemos verificar no texto acima citado no tocante algumas modalidades de
conflito, pode-se concluir que os conflitos são realmente inevitáveis na vida do ser humano.
Na modalidade de conflito interpessoal o texto a define como aquela “que ocorre
entre indivíduos quando duas ou mais pessoas encaram uma situação de maneira
diferente” (FRIENDRICH; WEBER, 2014, p. 45).
Diante da problemática abordaremos de forma breve os meus consensuais de
resolução de conflitos especialmente na conciliação e a mediação. Pois essas duas
ferramentas de resolução consensual de conflitos se mostram de maneira efetiva na
resolução de lides, levando as partes a chegar em um acordo pondo fim a líder de maneira
satisfatória, rápida e sem desgastes emocionais para os litigantes.
Para Rodrigues (2017, p. 34) a conciliação é a mediação visam trazer a paz social
ação das angústias através do diálogo entre as pessoas envolvidas ponto final e ainda relata:
O código de processo civil de 2015 trouxe melhor atendimento para as partes, criando
como regra a audiência prévia de conciliação ou mediação. Questão importante em que
permite o encontro das partes para dialogar e resolver seus problemas, considerando a
chance de colocar um fim no conflito.
2.1 Conceito de conflito
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O dicionário infopédia define conflito como:
1º Disputa violenta, combate, luta
2º Enfrentamento entre elementos contrários ou incompatíveis 3º
Antagonismo, Oposição
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4º Hostilidade beligerante, guerra 5º Alteração, briga, discussão
6º Disputa entre duas ou mais partes pelo mesmo direito
compatíveis, etc.
7º Confronto de princípios ou leis que se contradizem atualmente e
impossibilitam a sua aplicação. (INFORPÉDIA, 2003-2020).
Segundo Griffen (2007, p. 450) “conflito significa desentendimento entre dois
indivíduos grupos ou empresas”.
Para Chiavenato (1993, p. 500) conflito significa a existência de ideias sentimentos e
atitudes ou interesses antagônicos e dentes que podem se chocar. Sempre que se fala em
acordo, aprovação, coordenação, resolução, unidade, consentimento consistência,
harmonia, deve se lembrar que essas palavras pressupõe a existência ou a iminência de
seus opostos, como desacordo, ação de isenção de desentendimento, incongruência,
discórdia, inconsistência oposição O que significa conflito. O conflito é a condição geral do
mundo animal.
De acordo com Gaston e Newman (1999, p. 185, apud Seidel 2017, p. 6) “conflito é
uma situação em que as pessoas independentes satisfazem suas necessidades e seus
interesses de formas diferentes e experimentam a interferência um dos outros na busca de
seus objetivos. Notadamente podemos observar nas citações acima, que o conflito faz
parte da natureza humana e que segundo os autores o conflito é a insatisfação entre
pessoas no tocante
à alguma questão entre as partes gerando uma lide entre elas.
2.2 Mediação e conciliação no âmbito Internacional
Para contrapor o conflito, observamos a existência da mediação desde os
primórdios da humanidade. Foi somente a partir da virada do século XX que a mediação
se tornou e institucionalizada em vários países e desenvolva uma profissão reconhecida. O
crescimento da mediação deve-se principalmente ao reconhecimento dos Direitos
Humanos (COELHO, 2018, p. 16). A mediação há muito tempo é utilizada em várias culturas
do mundo, com a judaica,
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a cristã, islâmica, a hinduísta, a budista, à confucionista e até as indígenas. O primeiro
registro do uso da mediação data de 3.000 a.C na Grécia antiga, bem como no Egito, assíria
e babilônia. (COELHO, 2018, p. 16).
Anos mais tarde, o direito romano também utilizaria a mediação como alternativa
para resolução de conflitos. Na Roma antiga já havia a previsão do procedimento in iure (na
presença do juiz) e o in iudicio (na presença do mediador e do árbitro) (COELHO, 2018, p.
18).
A mediação não era reconhecida ainda com uma possibilidade legal, mas como uma
mera cortesia. Os crimes e as questões relativas as guerras eram sempre levadas para os
julgamentos (COELHO, 2018).
Pequenas situações e falta de acordo entre as pessoas e pequenas causas eram
levadas para um mediador. É possível encontrar na Bíblia (I, Timóteo 22: 5-6) referências a
Jesus como mediador entre Deus e o homem (COELHO, 2018, p. 18).
As culturas islâmicas também têm tradições na mediação em muitas sociedades
pastores tradicionais do oriente médio os problemas eram resolvidos através de uma
reunião comunitária dos idosos, em que os participantes mediavam para resolver questões
tribais ou intertribais conflituosas (COELHO, 2018, p. 19).
Como podemos observar no texto acima os meios alternativos de resolução de
conflitos já existiam desde os primórdios da civilização, vamos vislumbrar, mas relatos
históricos sobre esses institutos, a mediação e a conciliação até os dias atuais.
A mediação e surgiu no final do século XX, apontando significativa mudança nos
meios de regulação e controle social e teve sua origem em dois movimentos simultâneos
um no Reino Unido e o outro nos Estados Unidos disseminando-se para o Canadá e a
França.
A evolução da mediação na Europa e nos Estados Unidos reflete a historiografia
particular da mediação familiar, o que é culminando com a percepção do instituto no
âmbito brasileiro (LEITE, 2017, p. 56).
Relevante ressaltar que a mediação é um fenômeno universal e atua tanto no
sistema do Common Law, onde se encontra muito desenvolvida sendo que a mediação
prévia representa uma fase obrigatória em relação ao processo judicial. Bem como se
encontra a mediação no Civil Law que trouxe o caráter do meio alternativo de resolução
de conflito (LEITE, 2017, p. 44).
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O marco da mediação no Reino Unido em dois eventos históricos cujo contexto era
ser uma ajuda aos divorciados em movimentos associativos como por exemplo “parents
forever” (o país para sempre) (LEITE, 2017, p. 44).
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Guynn Davis 1997 (pesquisador da universidade de Bristol) criou o primeiro serviço
de conciliação familiar judicial, junto ao tribunal com a finalidade de atuar antes das
medidas judiciais que poderiam ser promovidas. Especialidade voltada aos conflitos que
envolviam crianças. O serviço foi relevante, porém, a boa iniciativa não teve seguimento
em virtude do ritmo escolar da universidade (LEITE, 2017, p. 50).
A pioneira conciliação familiar foi marcada pela gratuidade é obrigatoriedade e deu
origem a outra iniciativa, por exemplo 1978, surgiu o primeiro serviço de mediação na
Inglaterra na cidade de Bristol (LEITE, 2017, p. 51).
Já em 1988 a difusão da mediação familiar britânica chegou à criação da família
mediators association firma que retomou um projeto experimental lançado em Londres
em 1986. Desse estágio evoluiu-se para a prática de uma mediação global (LEITE, 2017, p.
51).
Nos Estados Unidos a iniciativa da valorização da mediação ocorreu na década de
1960, por Danzia sendo marcada pela interdisciplinaridade (LEITE, 2017, p. 51).
A mediação chegou Canadá em 1980, inicialmente pelo setor público de natureza
gratuitos não obrigatória, global e fechada já que o juiz dos advogados não tem acesso ao
conteúdo de sessões de mediação (LEITE, 201, p. 54).
Em 1984, foi criado o primeiro serviço de mediação familiar de Montreal. Em 1997
o governo de Quebec, aprimorou o instituto com a promulgação da lei dos pontos que o
casal e crianças envolvidas em conflitos familiares terão acesso a uma sessão de divulgação
da mediação e cinco seções e instâncias de mediação todas gratuitas (LEITE, 2017, p. 56).
O quadro acima mostra como os meios alternativos de resolução de conflitos foram
difundidos pelo mundo e como foram evoluindo com o passar do tempo vejamos agora a
evolução desses institutos pelo Brasil.
As ordenações Filipinas promulgadas e 1595 em seu livro 3°, XX, §1°. E no começo
da demanda de ir ao juiz a ambas as partes que, antes que façam despesas e se sigam
entre eles os olhos e isenções, se devem concordar e não gasta as suas fazendas por seguir
em suas vontades, porque o vencimento da casa sempre é duvidoso. (ALBUQUERQUE;
FAGUNDES, 2017 p. 26).
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Na constituição política do império do Brasil de 25 de março de 1824 em seus
artigos 161 e 162 diz: artigo 161 se fazer constar, que se tem intentado no meio da
reconciliação, não se começara processo algum.
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No artigo 162 para esse fim haverá juízes de paz os quais serão eletivos pelo mesmo
tempo e maneira de rola porque se elege os vereadores das câmaras. Suas atribuições e
distritos serão regulados por lei (BRASIL, 1824).
O código de processo criminal de 1832 trouxe disposição provisória acerca da
administração da justiça civil, disciplinando o procedimento de conciliação.
(ALBUQUERQUE; FAGUNDES, 2017, p. 26).
A Constituição Federal de 1988 no preâmbulo instituído estado democrático
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade a segurança
o bem-estar, o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e
comprometida de regula na ordem interna e internacional com a solução pacífica das
controvérsias. (ALBUQUERQUE; FAGUNDES, 2017, p. 27).
Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995 dispõe sobre a criação dos juizados
especiais cíveis e criminais primando respectivamente no âmbito cível pela conciliação em
causas de até 40 salários mínimos no âmbito criminal, pela transação em crimes de menor
potencial ofensivo entendidos como as contravenções penais e os crimes em que a lei
comine pena máxima não superior a dois anos cumulada ou não com multa.
(ALBUQUERQUE; FAGUNDES, 2017, p. 27).
A resolução nº 125/2010 do conselho nacional de justiça (CNJ) dispõe sobre a
política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito
do poder judiciário especialmente a mediação judicial, quando já há processo judicial em
andamento) e pré-processual (sem processo judicial em andamento) entre outras
providências. (BRASIL, 2010)
Lei nº 13.140 dia 26 de junho de 2015, artigo 1º esta lei dispõe sobre a mediação
como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de
conflitos no âmbito da administração pública no âmbito processual e pré-processua.l
(BRASIL, 2015).
Já a lei nº 13.105 introduziu alterações no ordenamento processual brasileiro, cuja
entrada em vigor ocorreu em 16 de março de 2016 uma análise criteriosa do código de
processo civil demonstra por intermédio de vários artigos que a mediação e a conciliação
possuem primazia no ordenamento processual brasileiro. (ALBUQUERQUE; FAGUNDES,
2017, p. 28).
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Entre todos esses institutos acima citados, vale destacar a resolução nº 125/2010.
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Essa resolução determinou que os tribunais e organizados em estruturalmente
criando núcleos permanentes de métodos consensuais de resolução de conflitos
(NUPEMEC), com o objetivo principal de desenvolver a política judiciária local de resolução
adequada de disputas (RAD) e planejar de forma centralizada a implantação dessa política
pública nos tribunais, também que criassem centros judiciários de solução de conflitos e
cidadania (CEJUSC) com o objetivo principal de realizar sessões de conciliação e mediação.
(ALBUQUERQUE, FAGUNDES, 2017, p. 29).
2.3 Conceito de mediação e conciliação
Nesta seção abordaremos alguns conceitos e reflexões sobre a mediação e
conciliação.
A mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou catalisada por
um terceiro. Alguns autores defendem definições mais completas sugerindo que a
mediação é um processo autocompositivo segundo o qual as partes em disputa são
auxiliados por uma terceira pessoa neutra ao conflito por um painel de pessoas sem
interesse na causa para se chegar a uma composição. trata-se de um método de resolução
de disputas no qual se desenvolve um processo composto por vários atos procedimentais
pelos quais os terceiros imparciais facilitam a negociação entre as pessoas em conflito
habilitando as a melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que
compatibilizam aos interesses e necessidades. (SOUZA et al, 2016, p. 24).
Folberg e Taylor 1992, (apud CUNHA; LOPES, 2001, p. 4) “definir mediação como
processo mediante o qual os participantes juntamente com um terceiro elemento
negociam os problemas em disputa com o objetivo de encontrar em opções consideráveis,
alternativos e chegarem a um acordo mútuo que se ajuste as necessidades das partes.”
Já Serrano e Rodrigues (1993, apud CUNHA; LOPES 2001, p. 4)” pensa na mediação
como um processo de resolução de conflitos caracterizado especificamente pela presença e
ação de uma terceira parte distinta das aplicadas diretamente nesse mesmo conflito.”
Segundo Cabral (2012, p. 48) “pode-se conceituar mediação como a intervenção de
um terceiro imparcial na negociação entre os envolvidos no conflito facilitando o diálogo
ou incentivando diálogo existente”, com vista a que as próprias partes encontre a melhor
forma de acomodar ambos os interesses resolvendo não somente o conflito latente conta
própria relação antes desgastada, permitindo sua continuidade e pacífica.
De acordo com as definições acima podemos concluir que a mediação é um instituto
cuja a intenção é que os litigantes cheguem a um consenso no tocante ali sobre a presença
e condução de um terceiro imparcial.
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Vejamos agora o conceito de conciliação.
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Para Souza et al. (2016, p. 26) “a conciliação pode ser definida como um processo
autocompositivo no qual as partes os interessados são auxiliados por um terceiro neutro
ao conflito ou por um painel de pessoas sem interesse na causa para assisti-los por meio de
técnicas adequadas a chegar uma solução ou um acordo.”
De acordo com o Campos (2019, p. 06), “a conciliação é um meio de resolução de
litígios. Na doutrina diversas posições quanto a sua definição.”
A maioria delas parte do conceito de mediação para televisão da conciliação por
comparação com esta figura.
Ainda de acordo com Campos (2019, p. 7-8) é possível agrupar as opiniões da
doutrina em três posições principais. A primeira caracteriza a conciliação como uma
atividade com as características da mediação, divergindo desta pela maior intervenção do
terceiro.
Na segunda conciliação é considerado sinônimo de mediação considerando-se
impossível a distinção das duas.
Para terceira posição a consideração consiste na relatividade do magistrado com o
objetivo de obtenção de um acordo é uma atividade semelhante a mediação de divergindo
desta pela circunstância de o terceiro ser o juiz da causa (CAMPOS, 2009, p. 9).
A conciliação procedimento mais célere e na maioria dos casos a, restringe a uma
reunião entre as partes e o conciliador. Trata-se de um mecanismo muito eficaz para
conflitos em que existe entre as partes relacionamento significativo no passado ou
continuar futuro portanto preferem buscar um acordo de forma imediata para pôr fim à
controvérsia ou processo judicial. Está mais fortemente ligado ao judiciário, pois na maioria
dos países latinos a conciliação tem previsão legal contida nas leis processuais. (LOPEZ;
MIRANDA, p. 5).
A mediação e a conciliação são dois métodos alternativos de resolução de conflitos
que buscam a pacificação entre as partes em uma determinada leite, sendo essas partes
conduzidas por um terceiro imparcial só com duas partes a chegar em um acordo sem
apresentar sugestões. Já na conciliação o terceiro imparcial pode sugerir alguns caminhos
para as partes chegarem ao entendimento. (CNJ, 2019).
3 EFETIVIDADE DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NO BRASIL
Em 29 de novembro de 2010 o conselho nacional de justiça por meio da resolução
nº 125, instituiu a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de
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interesses. Desta resolução consiste em um conjunto de ações que visa dar cumprimento
dos objetivos estratégicos do poder judiciário visa dar eficiência operacional e ampliação
do acesso ao sistema de justiça e responsabilidade social de maneira eficaz e harmônica.
(RESOLUÇÃO 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA).
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Uma vez observado que os Estados da federação tinham diferentes modalidades de
prática da conciliação e da mediação percebeu-se a necessidade de padronizar o exercício
dessas práticas e de incorporá-las é um programa de políticas públicas para as esferas da
justiça estadual, federal e do trabalho. (RESOLUÇÃO 125/2010 DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA).
Essa resolução retira a mediação e a conciliação do painel dos métodos alternativos
e confere o status de métodos consensuais de resolução de conflitos. (LEVY, et al, 2011, p.
21).
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deu um grande passo em 29 de novembro de
2010 criando a resolução nº 125, instituindo a política nacional judiciária de tratamento
adequado dos conflitos de interesses onde promove a mediação e a conciliação, de
simples métodos alternativos para o status de métodos consensuais de resolução de
conflitos
Em 2015 a resolução nº 125/2010 sofre atualizações a emenda, adequa o judiciário
as novas leis que consolidam o tema no país - a lei da mediação (lei 13.140/2015) e o novo
código de processo civil. (CNJ, 2016).
3.1 Mediação como meio de solução de controvérsias Lei 13.140/15
A lei número 13.140 de 26 de junho de 2015 “dispõe sobre a mediação como meio
de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no
âmbito da administração pública.” (BRASIL, LEI 13.140, 2015).
Essa mesma lei em seu art. 44 trouxe alterações na lei nº 9.469 de 10 de junho de
1997 especificamente em seus artigos 1º e 2º e ainda em seus art. 45 fez alterações no
decreto nº
70.235 de 6 de março de 1972.
Vejamos agora algumas inovações O que a lei 13.140 trouxe no tocante a mediação
em algum de seus artigos:
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Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre
direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam
transação.
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§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele.
§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas
transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do
Ministério Público. (BRASIL, LEI 13.140, 2015).
Neste artigo vale fazer uma ressalva, sobre o direito indisponível, este deve ser
homologado em juízo exigida oitiva do ministério público (§2º do artigo 3º de lei). dessa
forma pode ser objeto de mediação dos conflitos que versem sobre direitos disponíveis ou
disponíveis que admitam transação. (BRASIL, LEI 13.140, 2015).
Art. 23. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes
se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo
judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada
condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da
ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa
condição. (BRASIL, LEI 13.140, 2015).
Da mesma maneira se as partes se comprometeram a não iniciar procedimento
arbitral ou processo judicial até que cumprida a fase prévia de mediação, o árbitro o juiz
deverá suspender o seu juízo até que se considere rejeitados os convites feitos de uma
parte a outra parte a participar do procedimento. (FERRAZ, 2016, p. 53).
Ressalta-se, que o efeito suspensivo na hipótese de desrespeito ao pacto foi
recepcionado em casos de tutela de urgência, conforme parágrafo único do artigo 23
haja vista a necessidade de se evitar o procedimento direto nessas hipóteses. (FERRAZ,
2016, p. 53).
Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no
âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver,
com competência para:
- dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração
pública;
I

II

- avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos,
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por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e
pessoa jurídica de direito público;
- promover, quando couber, a celebração de termo de
ajustamento de conduta. (BRASIL, LEI 13.140, 2015).
III
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A grande novidade fica por conta da possibilidade de essas câmeras avaliarem
admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição no caso
de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público (VAZ, 2015).
Art. 43. “Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para
a resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles reguladas
ou supervisionadas.” (BRASIL, LEI 13.140, 2015).
No exemplo de Freitas (2015). É o caso do Procon que poderia criar uma câmara de
mediação para intermediar a solução dos conflitos entre consumidores e fornecedores.
Art. 46. “A mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de
comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo”
(BRASIL, LEI 13.140, 2015).
Vaz (2015), comenta que o referido artigo traz uma novidade, dispondo que a
mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permite a
transação a distância. E ainda relata que no âmbito da justiça federal, conciliação virtual já
é uma realidade desde 2012.
3.2 Código de Processo Civil e a aplicabilidade da Conciliação e Mediação
Desde o ano de 1973, o código de processo civil (1973) vem passando por várias
modificações como por exemplo: acrescentando a lei nº 9.079/95 (1995) que trata da ação
monitória, alteração na fase de cumprimento das sentenças através da lei nº 11.232/2005
(2005); pela alteração do processo de execução através da lei número 11.382/2006 ou
quanto à forma de interposição de recursos e saneamento de nulidades processuais, com
a lei número 11.276/2006. (BORGES, 2016).
Denota-se que desde o ano de 1973, o legislador tenta suprir as pretensões da
sociedade tendo como um dos objetivos dar uma maior celeridade processual na prestação
jurisdicional.
Neste prisma a transição ocorrida entre o código de processo civil de 1973 e o
código de processo civil de 2015 este último através da lei nº 13.105/2015 traz como um
dos principais objetivos principiológicos justamente acessibilidade processual tendo em
vista que a sociedade como um todo não suporta mais processos “eternus” ou seja que
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duram por anos até mesmo décadas para se chegar a um desfecho. Diante dessa razão
surgiu o novo código de processo civil em vigor a partir de março do ano de 2016 [...]
(BORGES, 2016).
O código de processo civil de 1973 fazer uma breve atenção sobre a “conciliação”
sua realização se o litígio versa acerca de direitos que admitiam transição, prévia a
audiência preliminar onde se abriria a possibilidade de “conciliação” mencionada nos §1º e
§ 2º do artigo 331 conforme exposto. (BORGES, 2016).
Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções
precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação,
o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30
(trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer,
podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com
poderes para transigir.
§ 1 o Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por
sentença.
§ 2 o Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz
fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais
pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando
audiência de instrução e julgamento, se necessário. (BRASIL, LEI Nº
5.869, 1973).
O CPC de 73 não faz qualquer menção a mediação e referia-se à conciliação
basicamente como integrante de um dos atos do processo de conhecimento, audiência
preliminar a ser realizada em regra pelo próprio juiz. (KABRAL; KRAMER, 2017. p. 284, apud
CAUMO, 2019).
Diante do exposto acima, se faz necessário analisar o novo código do processo civil
no tocante à outras inovações trazidas pelo mesmo no tocante aos meios consensuais de
resolução de conflitos, especificamente a mediação e a conciliação.
O CPC (2015), traz os institutos da mediação e conciliação com profundas inovações,
pois em seu artigo 3º §2º e §3º os legisladores chama a atenção para promover a solução
consensual de conflitos.
Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a
direito. [...].
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§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual
dos conflitos.
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§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
inclusive no curso do processo judicial (BRASIL, LEI Nº 13.105, 2015).
Outra mudança foi um dos requisitos da petição inicial o CPC 73 em seu artigo
282:
Art. 282. A petição inicial indicará:
- o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

I

- os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e
residência do autor e do réu;
II

- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido,
com as suas especificações;
III

V

- o valor da causa;

- as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados; VII - o requerimento para a citação do réu (BRASIL,
LEI Nº 5.869, 1973).
VI

Vejamos agora como ficou a petição inicial aos olhos do CPC em seu artigo 319.
Art. 319. A petição inicial indicará:
I

- o juízo a que é dirigida;

- os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união
estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e
os fundamentos jurídicos do pedido;
II

IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos
fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de
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audiência de conciliação ou de mediação. (BRASIL, LEI Nº 13.105,
2015).
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Fazendo uma breve comparação podemos notar que a indução mais significante foi
no inciso 3º tendo como regra a manifestação do autor quanto à realização ou não da
audiência de conciliação e mediação.
Já nas ações de família relato Oliveira (2019), o CPC 2015 reuniu o procedimento de
família de natureza contenciosa no capítulo X, do título III do livro I, da parte especial ao
passo que no código anterior somente havia previsão de procedimento específico de ações
dessa natureza para separação judicial. Assim o artigo 693 trouxe um rol de ações de família
de natureza contenciosa a saber dos pontos o divórcio, separação, reconhecimento e
extinção de união estável, guarda, visitação e filiação já no artigo 731, dentro do capítulo
que cuida dos chamados procedimentos de jurisdição voluntária, cuida das ações de
família de natureza
voluntária, como o divórcio e a separação consensual além é claro de reconhecimento
e extinção de união estável consensual não expressamente prevista mas incluído no artigo
732.
Portanto novo código passou a dar um tratamento específico ações dessa natureza,
no regime anterior à ação de divórcio era regida pelo procedimento ordinário tal como
previsto na lei de divórcio (lei 6.515/77), atualmente o procedimento especial aplicado
todas ações de família.
Nesta seção foram apresentados alguns exemplos trazidos pela lei nº 13.140/2015
e pela lei nº 13.105/2015 no tocante às inovações dos métodos consensuais de resolução
de conflitos a mediação e a conciliação essas ferramentas são de suma importância no
ordenamento jurídico brasileiro podendo contribuir para a diminuição da judicialização
processual e consequentemente minimizar as demandas judiciais contra o final.
Vejamos o que a doutrinaria tem a dizer por meio de Burger e Kneber.
[...] O estado não toma para si o monopólio da violência e da
jurisdição, a Barreto judiciário de litígios, na maioria das vezes
desnecessário se houvesse alguma forma alternativa para sua
resolução esta crise acabar por retratar uma situação caótica e sem
precedentes. Através da lei da mediação bem como do novo código
de processo civil, percebe uma preocupação do legislador em dar um
fim a este impasse. Apresentado uma possível solução para tal
problema, que são os equivalentes jurisdicionais tendo a conciliação
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e a mediação como seus principais representantes, e possui a árdua
tarefa de consolidar-se como formas alternativas de resolução de
conflitos no direito brasileiro e mais desafogaria o judiciário e
garantir à população um serviço digno,, eficaz e de qualidade.
Enquanto a conciliação se aplica nos casos onde preferencialmente
não tem havido vínculo anterior entre as partes. Ao passo que a
mediação justamente prima por resguardar as relações continuadas
[...] (BURGER E KNEBER, 2016, p.1).
3.3 Estatisticas acerca da mediação no país
O judiciário brasileiro, já há algum tempo não tem medido esforços para a produção
dos métodos alternativos de resolução de conflitos, como já vimos anteriormente a
resolução 125/10, que traz o núcleo permanente de métodos consensuais de resolução de
conflitos (NUPEMECs), para desenvolver a política judiciária local de resolução adequada
de disputas (RAD). E a implementação de políticas públicas nos tribunais e a criação de
centros judiciários de solução de conflitos e cidadania (CEJUSCs), com o objetivo principal
de realizar seções de conciliação e mediação. (CNJ, 2019).
Também foi criado o sistema de mediação digital para a resolução pré-processual
de conflitos e havendo interesse de cada tribunal de justiça ou Tribunal Regional Federal,
para a atuação consensual em demandas judiciais em curso.
Com a emenda da resolução 125/10 o judiciário se adequa as novas leis que
consolidam o tema em todo o país – com a lei de mediação (lei 13.140/2015) e o Código
de Processo Civil (lei 13.105/2015).
Em 2018, o Poder Judiciário proferiu, aproximadamente, 4,4 milhões
de sentenças homologatórias de acordos entre as partes envolvidas
em processos, ou seja, 11,5% de todas as ações que tramitaram na
Justiça no ano passado. Dessas, 3,7 milhões foram sentenças na fase
processual e 700 mil na fase pré-processual [...] Relatório Justiça em
Números 2019 revela um quadro de estabilidade, com tendência a
queda [...] É importante observar que o índice de conciliação é dado
pelo percentual de sentenças e decisões resolvidas por homologação
de acordo em relação ao total de sentenças e decisões terminativas
proferidas[...] Entre 2015 e 2018, o percentual de conciliação na fase
de conhecimento do processo manteve´se estável durante três anos
e registrou ligeira redução de 0,4 ponto percentual no último ano [...]
No segundo grau de jurisdição registrou-se pequena variação
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positiva de 0.2 ponto percentual. Já o universo total de conciçiação
realizadas, ap´´os dois anos de ligeiro crescimento (1,1 ponto
percentual), apresentou redução de 0,7 ponto percentual. (MELO,
2019, p. 55).
É preciso mostrar se a conciliação e a mediação está realmente melhorando a
situação de abarrotamento do sistema judiciário nacional, tendo em vista que é preciso
que todos que integram o judiciário devem contribuir de forma positiva para a sua
resolução. É importante frisar que o método de conciliação já vem desde 2006 como
política do CNJ além disso é promovido anualmente a Semana Nacional de Conciliação
para tentar acordos nas fases pré- processual e processual. (CNJ, 2019).
Segundo o Justiça em Números (2019), a justiça trabalhista foi quem mais fez
conciliações com um total de 24% e esses números aumentam mais ainda com se
incluirmos a fase de conhecimento chegando a 39%, quando falamos do Tribunal Regional
do Trabalho, os líderes em homologações de acordos foram o TRT2 e o TRT9 incluindo a
fase de conhecimento com 31% e 48% respectivamente. (CNJ, 2019).
Nos juizados especiais se tratando da fase de conhecimento a conciliação foi de
16% no geral, onde na Justiça Estadual foi de 18% na Justiça Federal 11%.
Quando partimos para os graus jurisdicionais em geral o índice é de 13,2% no 1º
grau, já no 2º grau o índice é praticamente inexistente, além de não haver alterações
significativas entre os anos de 2018 – 2019. (CNJ, 2019).
Quando tratamos das conciliações por tribunal a justiça do trabalho ascende
perante os outros tribunais possuindo 39% dos acordos na fase de conhecimento e 8% na
fase de execução. Com a Justiça Estadual representando 14% na fase de conhecimento e
5% na execução, já na Justiça Federal apresenta 9% e 11% nas fases de conhecimento e
execução respectivamente. (CNJ, 2019).
Tudo isso é importante destacar visto o tempo processual que na Justiça Federal é
de 8 anos e um mês, quanto na Justiça Estadual é de 6 anos e 2 meses. Mas ainda não é o
ideal visto que os processos solucionados foram de apenas 11,5% em 2018 um crescimento
de apenas 0,5% desde 2015, onde o CPC tornou obrigatório a audiência de conciliação e
mediação. Mas nem tudo é tão ruim desde 2015 os CEJUSCs cresceram 66,4%, foram de
654 em 2015 a 1.088 em 2018. (CNJ, 2019).
Não é o ideal 0,5% em 3 anos é muito pouco para o número de processos existentes,
mas mesmo caminhando de maneira lenta é possível observar um avanço, como pudemos
ver a justiça do trabalho é a que mais vem se adiantando nos com a resolução de conflitos
por meio da homologação de acordo. (CNJ, 2019).
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Uma pesquisa realizada pela FGV, através da pesquisa ICJBRASIL (2017), apontou
uma queda na avaliação da justiça, apresentado a queda de confiança por causa da
corrupção latente e também pela falta de respostas positivas as demandas judiciárias e isso
não ocorre apenas em relação ao poder judiciário, mas também ao legislativo e executivo.
Mas isso não quer dizer que a procura pelo judiciário não existe apesar de todos os
problemas relatados elas ainda buscariam a justiça para a resolução dos próprios conflitos.
(FGV DIREITO SP, 2017).
Durante a explicação sobre os dados da pesquisa é preciso ressaltar que os dados
são medidos de 0 pontos, sendo o mínimo e 10 pontos sendo o máximo (FGV DIREITO SP,
2017). Os dados mostraram que o estado que mais confia na justiça é a Bahia com 4,9
pontos,
já os que se mostraram menos confiantes no judiciário foi o estado do Rio Grande
do Sul, além disso é o estado que menos levaria seus problemas para resolver no âmbito
jurídico, em contra partida o Amazonas tendo uma confiança no judiciário de apenas 2,3
pontos é o estado que mais levaria seus problemas a serem resolvidos no judiciário com
incríveis 9,1 pontos. (FGV DIREITO SP, 2017).
Além disso a justiça foi avaliada a partir da confiança e predisposição de procura ao
judiciário a partir da idade dos entrevistados e foi constado diferença mínima quanto aos
resultados sendo assim, avaliaram mal o poder judiciário, mas com uma alta predisposição
de procura do judiciário para a resolução de conflitos. (FGV DIREITO SP, 2017).
Outro ponto que não afeta a confiança na justiça é a renda e a escolaridade a
diferença foi de apenas 0,1 pontos onde as pessoas que ganham acima de 8 salários mínimos
apresentaram um grau de confiança de 4,6 pontos em relação aos que tinham uma renda
mais baixa avaliaram com uma pontuação de 4,5, mas os que recebem de 1 a 4 salários
apresentaram uma pontuação de 4,4. As pessoas que ganham até um salário mínimo foram
as que mais apresentaram disposição a ir ao judiciário para solucionar conflitos com 8,6
pontos, apenas 0,2 pontos em relação as pessoas com outras rendas. Além disso as pessoas
com menor grau de escolaridade (colegial incompleto) foram as que mais se
predispuseram a buscar o judiciário apresentando 8,5 pontos. (FGV DIREITO SP, 2017).
Adiante a pesquisa buscou saber de maneira hipotética o motivo que levariam as
pessoas a buscar a justiça e a conclusão foi que os motivos principais seriam bens de valor
elevado e os conflitos trabalhistas, no ranking avaliativo ficou assim: em 1º lugar, bens de
alto valor com 91%, como carros, em 2º lugar ficou com causas trabalhistas com 90% e em
3º lugar conflitos causados com o Poder Público com 89%, como a busca por remédios de
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alto valor através do judiciário, onde apontou que 88% recorreriam a esse método, 87%
recorreriam ao judiciário para resolver questões de troca de aparelho com defeito, depois
vem de direito de família com 85% e relações com a vizinhança com 83%. (FGV DIREITO
SP, 2017).
A pesquisa buscou saber quais os reais motivos que levaram as pessoas a buscar o
poder judiciário, do total de pessoas que já acionaram a justiça por algum motivo, o motivo
que mais levou as pessoas a procurar a justiça foram os de natureza trabalhista com 37%,
os de consumo 22% (cobranças indevidas, negativação indevida e afins) depois os direitos
de família com 17% (pensão alimentícia e divórcio). (FGV DIREITO SP, 2017).
Adiante a pesquisa analisou que a confiança no poder judiciário caiu 10 pontos
percentuais, onde em 2013 o índice de confiança era de 34% e em 2017 o índice passou a
24% pontos percentuais, a confiança no governo federal foi de 29% em 2014 e chegou a
marca de 6% em 2017, uma queda de 23%, o Ministério Público foi de 50% em 2014 e
chegou a marca de 28% em 2017, uma queda de 22%. (FGV DIREITO SP, 2017).
O diagnóstico apresentado sobre o sistema judiciário foi de que ele é “lento, caro e
de difícil utilização” e aparentemente é um prognóstico que já vem se apresentando a muito
tempo onde foi dito por 81% dos entrevistados que o judiciário é muito lento nas suas
decisões, também foi mencionado o valor para acessar a justiça por também 81% dos
entrevistados, já quanto ao seu acesso 73% afirmaram que é difícil ter acesso a justiça, esses
números se refletem sobre a visão que o judiciário passa ao público, onde 78% consideram
o judiciário nada honesto, transparecendo a ideia de que as pessoas que trabalham nesse
sistema tem poucas chances de se recusar aceitar vantagens econômicas de maneira ilícita
já 73% acredita que o judiciário é incompetente na resolução dos problemas. (FGV DIREITO
SP, 2017).
3.5 Jurisprudência e a crise jurisdicional
Aquele que deseja impetrar com uma ação no poder judiciário brasileiro, pode
passar anos para a tramitação de tal processo, pois o judiciário está abarrotado de
processos esperando pela tramitação, vários são os fatores que contribuem para tão
grande congestionamento processual como: o número de magistrados, como também de
serventuários e até mesmo a falta de recursos destinados ao judiciário.
Segundo Crispim (2017, p. 12), o poder judiciário nacional está enfrentando uma
grande crise de conflitos, com sobrecarga excessiva de processos, o que está gerando a
crise de desempenho e consequentemente uma perda de confiabilidade por parte da
população.
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Com uma demanda processual cada vez mais crescente, pautada em uma cultura
jurídica que objetiva a solução das controvérsias mediante uma sentença dada por um juiz,
a chamada solução adjudicatória dos litígios, verifica-se uma estagnação do poder
judiciário brasileiro em sua prestação jurisdicional. (CRISPIM, 2017, 53).
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As pessoas buscam o judiciário para reaver seus direitos e cobrar do Estado uma
solução para seus problemas. Não que elas estejam erradas, mas o volume e a grande
massa de litígios ajuizadas impede uma resposta célere por parte do poder judiciário, que se
vê abarrotado de demandas, que crescem a todo instante. (CRISPIM, 2017, p. 55).
Vejamos agora alguns dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
realizados em 2018 sobre a situação processual no Brasil, dados do relatório justiça em
números (2018), revelam que dos 80 milhões de processos que tramitam no judiciário
brasileiro, no ano de 2017, 94% estão concentrados no primeiro grau. Nesta instância estão
também, 85% dos processos ingressados no último triênio (2015 – 2017); 84% dos
servidores lotados na área judiciária, 69% do quantitativo de cargos em comissão, 67% do
quantitativo em valores pagos dos cargos em comissão, 75% do número de funções
comissionadas e 66% dos valores pagos pelo exercício das funções de confiança (POMPEU,
2018, p. 33).
O percentual de servidores da área judiciária no primeiro grau de jurisdição deveria
seguir a proporção dos casos novos, ou seja, de 87%. No entanto, o percentual em 2017
foi de
85,3% com aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao ano de 2016, restando
ainda avançar em 1,7 ponto percentual para atingir a equivalência. Tal diferença implica em
uma necessidade de transferência de 6.414 servidores do 2º para o 1º grau, ainda por ser
realizada. Além disso é a instância mais congestionada (POMPEU, 2018, p. 34).
Enquanto a taxa de congestionamento do 2º grau é de 54%, no 1º grau é de 20
pontos percentuais a mais: 74 %. A carga de trabalho do magistrado é o dobro (7.219 no
1º grau e
3.531 no 2º grau), e os indicadores de produtividade dos servidores e dos
magistrados são maiores na 1ª instância (POMPEU, 2018, 33).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os meios alternativos de resolução de conflitos, sempre esteve presente desde os
primórdios das civilizações, mesmo que de modo informal.
Por isso se fez necessário um estudo, uma investigação sobre tais institutos
especificamente a conciliação e a mediação.
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A pesquisa teve como objetivo geral, mostrar através de dados estatísticos a
efetividade da conciliação e da mediação, frente a um judiciário abarrotado de processos
aguardando tramitação no país.
Constata-se que o objetivo geral foi atendido, porque efetivamente o trabalho
conseguiu identificar que tais institutos são duas ferramentas que tem grande relevância
na resolução de lide entre as partes, pois essas duas ferramentas de resolução de conflitos
contribuem para resolução da lide de forma rápida e sem desgastes e ainda saí mais barato.
Já os objetivos específicos foi mostrar de forma específica, de como o judiciário
brasileiro enfrenta um congestionamento processual e consequentemente a mora para a
tramitação dos processos, gerando uma descredibilidade da instituição junto a população.
E também analisar sobre a abertura das pessoas para utilizar esses métodos
alternativos de resolução de conflitos.
Diante de tais reflexões ao longo deste artigo conclui-se que as ferramentas de
resolução de conflitos se mostram eficientes diante de uma lide, como dito anteriormente,
além de colocarem um ponto final na lide, eles se mostram mais céleres, mais baratos e
com menos desgastes para os litigantes.
Porém observou-se que a procura de tais ferramentas por parte da população ainda
é bastante pequena, seja por falta de interesse ou principalmente por não saber como esses
meios alternativos de resolução de conflitos funcionam ou por desconhecer tais métodos
por uma boa parte da população.
Contudo ao longo do trabalho observou-se o esforço da justiça e dos legisladores
para a promoção dos métodos consensuais de resolução de conflitos o próprio CNJ, tem
um papel fundamental na organização e na promoção de ações de incentivo à
autocomposição de litígios e à pacificação social.
Em agosto de 2006 implantou o movimento pela conciliação e o seu objetivo foi
alterar a cultura da litigiosidade e promover a busca de soluções para os conflitos mediante
a construção de acordos e em 2010 a resolução nº 125, que dispõe sobre a política
judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, e recentemente a lei nº
13.140 de 26 de Junho de 2015, que dispõe sobre a mediação como meio de solução de
controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da
administração pública.
E também a lei nº 13.105/2015 de 16 de março que deu origem ao novo Código de
Processo Civil que em uma de suas ferramentas procura de forma efetiva o incentivo aos
métodos alternativos de resolução de conflitos.
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DROGAS E POLÍTICA CRIMINAL A INTERFERÊNCIA QUE O DIREITO PENAL PRODUZ
AO TENTAR RESOLVER A PROBLEMÁTICA O TRAFICANTE É UM PRODUTO DA
POLÍTICA PROIBICIONISTA? QUAIS PROBLEMAS O TRÁFICO TRAZ PARA A
SOCIEDADE?

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

SUZANE PAULA SANTOS DE FRANÇA PEREIRA:
Graduanda em Direito pela Faculdade Metropolitana de
Manaus.
RESUMO: O presente trabalho busca abordar um tema atualmente muito discutido, que
vai desde conversas informais, a debates presidenciais, que é a mudança de paradigma no
combate às drogas criminalização ou descriminalização e os prejuízo a saúde. Para
abranger essa temática, primeiramente séra exposto a história a relação dos homens com
as drogas durante o passar dos anos. Isso será feito com o intuito de demonstrar que esse
relacionamento não se constitui em algo abstrato e fugaz, que sempre existiu e continua a
existir. Este trabalho tem como objetivo demonstrar, justamente, o quão ineficaz é a
interferência do direito penal na questão das drogas, demonstrando as consequências que
o direito penal trouxe, e a problemática vivida atualmente no Brasil por conta desse fato
ser considerado delito. Este trabalho dedicou-se, ainda, a pesquisas bibliográficas e
pesquisas na internet, buscando sempre fundamentar uma teoria ou outra e enriquecendo
os temas abordados. Ou seja, o modelo proibicionista não conseguiu findar e nem sequer
diminuir o consumo e o tráfico de drogas. Além de não cumprir com a sua finalidade mais
aparente esse tipo de política criminalizadora das drogas ocasiona vários efeitos negativos
como o aumento das consequências negativas à saúde do usuário de drogas, a maior
exclusão social, a violência. Por fim, serão expostas medidas alternativas, diferentes da
lógica punitivista na questão das drogas, como as já adotadas.
Palavras chave: drogas – política criminal - modelo proibicionista – legalização –
descriminalização.
Abstract: The present work seeks to address a topic that is currently much discussed,
ranging from informal conversations to presidential debates, which is the paradigm shift in
the fight against criminalization or decriminalization of drugs and damage to health. To
cover this theme, the history of men's relationship with drugs over the years will be exposed
first. This will be done in order to demonstrate that this relationship does not constitute
something abstract and fleeting, that it has always existed and continues to exist. This work
aims to demonstrate precisely how ineffective the interference of criminal law in the drug
issue is, demonstrating the consequences that criminal law has brought, and the problems
currently experienced in Brazil due to this fact being considered a crime. This work was also
dedicated to bibliographical research and internet research, always seeking to support one
theory or another and enriching the topics covered. In other words, the prohibitionist
model has not been able to end or even reduce drug consumption and trafficking. In
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addition to not fulfilling its most apparent purpose, this type of criminalizing drug policy
has several negative effects such as the increase in negative health consequences for drug
users, greater social exclusion, violence. Finally, alternative measures will be exposed,
different from the punitive logic in the drug issue, such as those already adopted.
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-2.2 SÉCULO XX -3. LEI 6.368/76 REVOGADA - 3.1 AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA LEI
6.368/76 PARA A LEI 11.343/06 - 4.0 SOBRE A PENA O QUE DIZ A LEI 11.343/06 - 4.1 POSSE
DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - 4.2 TRÁFICO ILICITO DE DROGAS - 5.0 QUAIS
PROBLEMAS O TRÁFICO DE DROGAS TRAZ PARA A SOCIEDADE E QUAIS MALEFÍCIOS A
SAÚDE DOS USUÁRIOS - 5.1 EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS RELACIONADAS AO USO DE
DROGAS - 6. O TRAFICANTE É UM PRODUTO DA POLÍTICA PROIBICIONISTA? - 6.1
PROIBICIONISMO - 6.2 FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS AO MODELO PROIBICIONISTA – 7.
CONCLUSÃO - 8. REFERÊNCIAS.
1.INTRODUÇÃO
O presente estudo se justifica, pelo fato de que os crescentes números de casos de
prisões são de laranjas ou mulas pessoas portando drogas, pois este crime é o que mais
encarcera registrados em todo o país, faz com que a temática escolhida para o
desenvolvimento da pesquisa volte a tona no tocante do direito penal e aplicabilidade da
lei 11.34/2006. Um tema que é recorrente de toda sociedade e seu estudo é de suma
importância, pois criminalidade aumenta, e a presença de menores em crimes direto ou
correlatos ao tráfico de drogas aumenta concomitantemente, demonstrando um fracasso
da política criminal utilizada e a fata de politicas alternativas para os jovem que enveredam
neste caminho. Entretanto, até neste início de século, por mais que o fracasso da política
proibicionista fosse uma realidade não apenas no Brasil, difícil era mudar de paradigma,
frente à imposição estadunidense que forçava todos demais países a seguir uma política
de combate às drogas.
Ainda, tendo o direito penal como um de seus princípios da subsidiariedade (“última
ratio”), só deve intervir quando outros ramos do direito não puderem fazê-lo de modo
adequado, e quando essa interferência for legítima e eficaz. Neste viés, é necessario a
análise minuciosa ineficácia da interferência do direito penal na questão das drogas,
demonstrando as consequências que o direito penal trouxe, e a problemática vivida
atualmente no Brasil por conta desse fato ser considerado crime.
Por fim será explanado a relação que culminou proibição e quais são os
fundamentos que sustentam essa medida. O escopo é evidenciar como essa política
punitiva das drogas fere uma série de princípios garantidores de direitos fundamentais.
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Como se não bastasse tais incompatibilidades, iremos demonstrar os resultados negativos
da política atual de drogas, ou seja, irá ser demonstrado que ela não atinge seus principais
objetivos, e como se fosse pouco ainda gera consequências secundárias negativas.
2. CONCEITO DE DROGAS
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Drogas considerada um dos males do século, a entrada deste material ilícito na
sociedade já ceifou vidas e destruí a estrutura de milhares de famílias atinge todos de
diferentes classes etnias, raças. Descrever o conceito de “droga” não se constitui em uma
tarefa simples. Isso porque seu significado assumiu diversas facetas ao longo dos tempos,
bem como porque sua definição atual, dependendo dos critérios utilizados, é constituída
de distintas formas.
Na atualidade o conceito de droga também é vago e váriado, dependendo, assim
dos critérios utilizados para realizar tal distinção. Existem aqueles que consideram serem
drogas aquilo que é proibido pelo Estado, como a maconha e a cocaína. Outros entendem
que o álcool e o tabaco entram em tal categoria, pois classificam como “drogas” aquilo
que faz mal para o organismo do ser humano.
A definição mais ampla, que é fornecida pelos farmacologistas e que considera
como droga qualquer substância ou produto capaz de alterar o funcionamento normal de
um organismo de um individuo causando dependência. Desse modo sustenta Vicenzo
Ruggiero diretor do Centro de Pesquisa Social e Criminológica da Middlesex University diz
conceitua assim:
“Não há drogas na natureza. Existem venenos naturais, alguns deles
letais. Os conceitos de ‘drogas’ e ‘dependência de drogas’ são
construídos por definições socialmente institucionalizadas. Tais
definições baseiam-se na cultura, história, julgamentos e normas
fundadas em retóricas elípticas ou explícitas. (...) De fato, ainda que
seja possível se identificar a natureza de uma substância tóxica, deve
se reconhecer que nem todas as substâncias tóxicas são definidas
como drogas. O conceito de droga não pode, genuinamente, obter
status científico, uma vez que se funda em uma avaliação política e
moral.”
2.1 DROGAS NA AMÉRICA ANTIGA
Nessa época os agricultores com grande conhecimento vegetal, faziam o uso de
plantas e cogumelos psicoativos. O objetivo principal seria, no caso, a busca de se entrar
em comunhão com os deuses, o que era combinado com sacrifícios e sangrias.
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Folhas de tabaco, inclusive, teriam sido usadas em enemas ritualísticos, sendo que
as quantidades inseridas equivaleriam a aproximadamente 30 (trinta) ou 40 (quarenta)
cigarros, o que logicamente induziriam a elevados estados alterados de consciência. Tais
fatos nos evidenciam que para estes, a utilização de substâncias psicoativas,
corresponderia a rituais estruturalmente ordenados, com nenhum objetivo de se obter
prazer, mas sim o de realizar a comunhão com os deuses em seus corpos. A análise de
outros povos nativos americanos demonstra a fabricação e o uso desde esta Era da
chamada ayahuasca, a qual, por sua vez, corresponderia a uma droga farmacêutica, tendo
em vista ser decorrente de um processo de fabricação, o qual se dá por meio de duas
plantas amazônicas: a banisteriopsiscaapi (cipó-mariri) e a psychotriaviridis (chacrona).
Sendo que a ingestão de tal bebida proporcionaria uma visão ampliada ou
percepção acentuada da realidade ao contrário de alucinações, que corresponderiam ao
irreal. Tal substância teria sido utilizada pelos incas, bem como variadas tribos indígenas
da Amazônia.
3. SÉCULO XX
No século vinte houve o que conhecemos como repressão pois por meio da lei e
assim, criada a Agência de Alimentos e Medicamentos pelo governo norte americano em
1906, obrigando os fabricantes de remédio a trazer no rótulo a informação de se estar ou
não presentes substâncias narcóticas perigosas. Em 1914 é criminalizado o uso recreativo
dos narcóticos, restringindo aos médicos a concessão de permissão para se fornecer tais
produtos. Passando a emergir e a aumentar o perfil do usuário transgressor: desde o chinês
consumidor de ópio, ao negro usuário de cocaína. Como dito, drogas antes utilizadas como
remédios passam a ser tidas como ilícitas.
Então era necessário ser dito com quais drogas os médicos poderiam continuar
trabalhando. Tal tarefa coube à Agência Alimentos e Medicamentos, que em 1938,
publicou a Lei de Alimentos, Drogas e Cosméticos, por meio da qual determinou que a
Agência devesse aprovar as drogas, antes de estas chegarem ao mercado. Sendo que o
álcool e o tabaco ficaram de fora do rol das substâncias proibidas, pelo fato do governo
entender que tais substâncias estavam culturalmente enraizadas (levando-se em
consideração a falha tentativa de proibição do álcool durante a Lei Seca). Nesse sentido,
foram adotadas duas posturas distintas: em relação ao álcool de que a repressão não era
eficaz devendo ser abandonada; e em relação às drogas a não efetividade da contenção,
deveria ser combatida com o aumento da repressão, dando origem à chamada Guerra às
drogas.
Nesse momento de grande repressão, uma surpreendente droga foi classificada
como uma substância experimental. Tal droga foi desenvolvida em 1938 por um cientista
suíço de uma grande empresa farmacêutica, o LSD, uma das substâncias mais fortes já
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vistas pelo mundo para alterar a mente. O LSD inunda o cérebro com um composto
alucinógeno gerando grandes alterações de consciência. Nas décadas de 40 e 50 esse
psicoativo foi utilizado em situações controladas para o tratamento de indivíduos com
esquizofrenia e alcoolismo. Diante de todo esse cenário: uma indústria farmacêutica
consolidada, uma Agência regulamentadora, um mercado negro comercializador das
substâncias ilícitas, bem como uma substância que revolucionária o modo de pensar das
pessoas, o LSD.
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Na época seguinte houve a “Época de ouro das drogas, anos 60 a década
psicodélica”. Nessa época as drogas influíram na ocorrência de mudanças sociais intensas,
principalmente devido ao vazamento do LSD dos laboratórios, e foi um marco na juventude
recorrendo, assim, ao clássico slogan de “sexo, drogas e rock and roll”.
4. A LEI 6.368/76 REVOGADA
A Lei nº 6.368/1976, vigorou no período de duas décadas coibindo e punindo as
condutas relacionadas ao porte e tráfico de drogas. Essa lei não se mostrava mais eficaz,
considerando o aumento da criminalidade, principalmente a organizada, e os modernos
métodos empregados para o combate ao tráfico e tratamento do usuário e dependente
de drogas, que não eram nela previstos.
A lei tratava tanto o traficante quanto o usuário e dependente como criminosos, que
necessitavam ser presos. Também era muito condescendente com o traficante,
principalmente os mais poderosos e organizados. No ano de 2002, o Congresso Nacional
aprovou a Lei nº 10.409/2002, que foi elaborada para substituir a Lei nº 6.368/1976.
Todavia, ela estava repleta de incorreções e foi duramente criticada pelos doutrinadores e
operadores do direito. Por conta disso, sofreu vários vetos e entrou em vigor totalmente
descaracterizada.
Diante dos vetos, a lei anterior não foi revogada por inteiro, sendo que ambas
continuavam vigendo conjuntamente, isto é, aplicava-se parte de uma e de outra, o que
trazia intrincados problemas de interpretação. Assim é que o capítulo que tratava dos tipos
penais foi inteiramente vetado, aplicando-se, por conseguinte, os artigos pertinentes da
Lei nº 6.368/1976. Além disso, havia divergência na doutrina e na jurisprudência sobre qual
seria o procedimento aplicável (o da lei nova ou o da antiga).
Claramente essa lei não seja perfeita, possuindo várias imperfeições que serão
devidamente analisadas neste livro, ela tem o mérito de estabelecer um novo sistema.
Usuário, dependente e traficante de drogas são tratados de maneira diferenciada. Para os
primeiros, não há mais possibilidade de prisão ou detenção, aplicando-lhes penas
restritivas de direitos. Para o último, a lei prevê sanções penais mais severas. Mesmo para
os traficantes, há distinção entre o pequeno e APRESENTAÇÃO eventual traficante e o
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profissional do tráfico, que terá penas mais duras. Para o dependente, pode ser imposto
tratamento médico ou atenuar a sua pena.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

4.1 AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA LEI 6.368/76 PARA A LEI 11.343/06:
a)

Aumento da pena in abstrato prevista para o crime, elevando-se o mínimo de 3
(três) para 5 (cinco) e mantendo-se o máximo em 15 (quinze) anos;

b)

Aumento da pena de multa, elevando-se o mínimo de 50 (cinquenta) para 500
(quinhentos) dias-multa e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) para 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa;

c)

A inserção de novos tipos penais equiparados no §1º e seus incisos.

5. SOBRE A PENA: O QUE DIZ A LEI 11.343/2006 ?
Com essas mudanças que a atual lei trouxe houve um cuidado com o aspecto
sociológico do tema. Pois envolve assistência social, economia, critérios criminológicos,
políticas públicas e uma série de fatores que contribuem para a disseminação, em todo o
território nacional, de substâncias entorpecentes.
a)

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad;

b)

Prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes de drogas;

c)

Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas;

d)

Define crimes e dá outras providências.

5.1 POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
Quem
adquirir, guardar,
tiver
em
depósito, transportar ou
trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (Art. 28).
E como será definido se droga destinava-se a consumo pessoal? Simples, juiz atenderá à
natureza e à quantidade, ao local e as condições bem como à conduta e aos antecedentes
do agente (§2º)
Assim, quem infringir a lei será submetido às seguintes penas:
a)

I – advertência sobre os efeitos das drogas;
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II – prestação de serviços à comunidade;

c)

III – medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

5.2 TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
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Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.
STJ (HC 212.528-SC): A conduta consistente em negociar por
telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o
veículo que
seria
utilizado para
o
transporte do
entorpecente configura o crime de tráfico de drogas em sua
forma consumada – e não tentada – (…)
6. QUAIS PROBLEMAS O TRÁFICO DE DROGAS TRAZ PARA A SOCIEDADE E QUAIS
MALEFÍCIOS A SAÚDE DOS USUARIOS?
Influência com consequências muito negativas em váriados contextos que
impactam para acentuar os problemas sociais já presentes em nosso cotidiano. A violência
é estimulada pelo consumo das drogas, pois para que o seu comércio seja mantido,
envolve atividades como tráfico de armas, lavagem de dinheiro, roubo, furto, latrocínios,
homicídios e grandes chacinas dentre outras. Para que possam sustentar o vício, os
usuários cometem, então, crimes de motivação econômica e, na maioria das vezes, com
violência por conta do uso da droga. Assim, com sua condição de dependentes, vão
enfraquecendo a própria família, além da sociedade de forma geral, pois demandam
elevado custo a saúde e políticas educativas, fora os gastos para as inúmeras tentativas de
controle ao tráfico em, por exemplo, favelas de grandes cidades.
Para o usuário, o consumo desenfreado dessas substâncias causa
o comprometimento da capacidade crítica, reduz o juízo de valor e o torna refém da
marginalidade e da exclusão social.
Mesmo quando são consumidas quantidades menores, a maioria das drogas
ilícitas surte um efeito muito potente em todas as funções orgânicas.
Independentemente do tipo em que são usadas, os danos ocorrem de imediato e
comprometem a estabilidade do organismo.
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Em um organismo jovem, essa rápida trajetória provoca consequências ainda piores.
Os adolescentes são mais vulneráveis porque muitos órgãos do corpo deles ainda não
alcançaram o desenvolvimento pleno.
As drogas que são inaladas como a cocaína, por exemplo são absorvidas com muita
rapidez pelas células. Como a função do aparelho circulatório é distribuir os elementos
captados pelos vasos sanguíneos, essas substâncias tóxicas logo alcançam as regiões
cerebrais.
O ecstasy e as drogas injetáveis, como a heroína e o LSD causam impactos muito
semelhantes no cérebro. Por isso, é preciso estar atento ao efeito das drogas no
organismo devido ao comprometimento das áreas cerebrais e o risco de desenvolvimento
de lesões neurológicas.
O uso continuado dessas substâncias expõe o organismo jovem ao
desenvolvimento de diversas enfermidades mentais e físicas. Doenças de ordem psíquicas,
como a esquizofrenia, o surto psicótico e a síndrome do pânico são as mais preocupantes.
Outro fator agravante é a intrínseca relação dessas desordens mentais resultantes
do consumo de drogas com o risco de suicídio. Muitos usuários alimentam ideias suicidas,
pois veem nessa possibilidade a falsa ilusão de solucionar seus problemas.
Assim, os distúrbios mentais resultantes desse hábito colocam em xeque a própria
integridade física e a de quem faz parte do círculo social do dependente químico.
6.1 EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS RELACIONADAS AO USO DE DROGAS
A overdose é uma das piores consequências das drogas, já que a maior parte dos
casos resultam em danos cerebrais irreversíveis ou até em óbito. Isso torna essa condição
uma emergência psiquiátrica, já que nesse estado de gravidade, o indivíduo precisa ser
socorrido com urgência.
A psicose transtorno psíquico pode ocorrer como efeito de qualquer tipo de droga.
No entanto, recentes pesquisas associam a psicose ao uso desenfreado de
maconha. A cannabis tem um alto potencial de desregular as funções cerebrais e de
provocar alucinações e delírios.
Por isso, esse tipo de surto requer o encaminhamento para um socorro emergencial.
Uma avaliação médica detalhada é fundamental para direcionar os profissionais para a
conduta mais acertada.

112

www.conteudojuridico.com.br

As crises de abstinências decorrem da interrupção do uso da substância tóxica. O
próprio organismo “exige” o consumo da droga e, com isso, o indivíduo entra em um
estado de torpor mental de difícil controle.
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Geralmente, esses sintomas fazem parte do processo de desintoxicação. Assim
que o indivíduo inicia um tratamento para desintoxicar o organismo, a renúncia ao uso da
droga provoca graves perturbações. Isso decorre do fato de o organismo perceber a
ausência da droga.
Nessas circunstâncias, a ajuda profissional e o suporte dos amigos e familiares
podem reduzir os reflexos negativos desse problema e direcionar para condutas mais
adequadas.
Suicídio os dados recentes sobre o suicídio são alarmantes: a OMS afirma que, em
todo o mundo, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. Além do ato
concretizado, muitos indivíduos tentam suicídio, mas conseguem escapar com vida.
Especialistas em reabilitação da saúde mental defendem que o suicídio é
considerado um fenômeno multifatorial. O ato é fruto de uma interação complexa
resultante de múltiplas questões. Uma delas é o abuso de drogas.
7. O TRAFICANTE É UM PRODUTO DA POLÍTICA PROIBICIONISTA?
O traficante nasce por ser a droga um ilícito. Assim a compra não pode ser feita por
vias legais, o que origina o “nascimento” do traficante e do tráfico. Com o surgimento do
traficante, o enriquecimento é cada vez maior, tendo em vista o imenso mercado
consumidor, e este poder leva à corrupção de agentes públicos, influência política
(incluindo financiamento de candidatos), dentre tantos outros que propiciam a corrupção,
que hoje é um dos maiores males vividos pelo Brasil.
Assim, nasce o traficante por ser a droga um ilícito penal, e este domina as favelas,
pois há um vácuo de poder nestas, pois o Estado sempre foi omisso em políticas públicas
nestes locais. Não é de hoje essa omissão estatal nestes lugares de maior vulnerabilidade,
de modo que desde a abolição da escravatura, negros e pobres se amontoaram nas favelas
e o Estado não ofereceu condições mínimas de existência nestes lugares.
Infelizmente, a sociedade acredita que sujeitos vindos das favelas e bairros
vulneráveis não irão obter outra sorte, que não reproduzir as condições de vida em que já
se encontram. Assim, analisar o traficante como um “inimigo” deixa-se passar em branco
que, a própria existência do traficante é culpa do Estado, fruto direto da proibição. E, ainda,
que com oportunidades, esses indivíduos podem ter sucesso e serem importantes para a
sociedade como um todo.
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7.1 PROIBICIONISMO
Na data de 1729 o consumo de ópio foi proibido pelo Imperador chinês, período em
que a difusão do consumo era ampla entre os chineses, permitindo-se, no entanto, o uso
medicinal da substância. Continuou existindo, todavia, o comércio paralelo do ópio.
Substância essa que passou a ter grande importância na economia inglesa e na política
econômica externa inglesa, tendo em vista que já no século XIX os ingleses destinavam
uma enorme quantidade de dinheiro para a manufatura e distribuição do ópio. Já na data
de 1800 foi proibida pelo governo chinês a importação do ópio, bem como sua produção
no território da China. Tal proibição, no entanto, não impediu que o comércio do ópio
deixasse de operar, agora de maneira ilícita.
Com a percepção de que a compra do ópio da Inglaterra era prejudicial à economia
chinesa, o governo da China optou por banir o comércio do ópio e avisou aos comerciantes
ingleses para que entregassem os estoques de ópios confinados em seus navios. Essa nova
postura chinesa, ou seja, a repressão foi contrária aos interesses ingleses, culminando assim
com a Guerra do Ópio. Guerra essa que se originou devido a alguns motivos, e entre eles
está o fato de que as reuniões entre a cúpula chinesa indicavam que o comércio de ópio
seria liberado na China, o que levou a Inglaterra a aumentar seus estoques do produto;
bem como o fato de que os ingleses esperavam uma contraprestação do governo chinês
pelo confisco do ópio, o que não ocorreu. Em razão desses fatos a Inglaterra invadiu e
derrotou a China, além de impor, com o término do conflito, o Tratado de Nanquim, o qual,
por sua vez, prescrevia que a China deveria abrir cinco portos de comércio livre; que teria
de pagar uma indenização de guerra à Inglaterra; que teria de entregar a Ilha de Hong
Kong à Inglaterra; e além disso institui uma série de privilégios comerciais à Inglaterra. Já
a segunda Guerra do ópio, que foi uma espécie de continuação da primeira, se originou
por motivos semelhantes à primeira, bem como terminou de modo parecido, ou seja, com
a imposição de diversas proibições e políticas à China. Expostos os fatos intrínsecos à
Guerra do Ópio torna-se evidente a importância da questão.
Tanto que essa temática volta a ser objeto de discussão em 1909 por meio da
Conferência de Xangai, na qual se manifestou a opção proibicionista dos Estados Unidos.
Apesar de não fornecer qualquer posicionamento concreto, essa Conferência se tornou
uma influência para a primeira Convenção sobre Ópio de Haia, a qual resultou, por força
dos Estados Unidos, na limitação da produção e do comércio de ópio, seus derivados e,
pela primeira vez, de cocaína. Essa convenção resulta, nesse sentido, no fortalecimento do
posicionamento proibicionista, bem como na ampliação da lista de substâncias proibidas.
A partir desse momento foi-se aumentando o rol das substâncias proibidas, em
decorrência de novas convenções, resultando, inclusive, na proibição total da cocaína.
Dessa maneira, no ano de 1925 foi realizada a segunda Conferência Internacional sobre
Ópio, na qual foi criada uma rede internacional de monitoramento das drogas. Todavia, foi
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somente em 1945, com o fim da segunda guerra mundial e com a criação das Nações
Unidas que foram estabelecidas as bases que orientariam o controle internacional de
drogas até atualmente.
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“ARAUJO, 2012, p. 207COMO FUNCIONA: produzir, distribuir,
transportar, vender, comprar e portar drogas, em qualquer
quantidade, são crimes. Em geral atividades ligadas à produção e à
distribuição são punidas com prisão. As penas ligadas ao uso
costumam ser mais brandas, mas em muitos países também levam à
cadeia. A compra e a venda podem ser autorizadas por órgãos
competentes, em casos específicos, quando é comprovado que a
droga será usada com finalidades religiosas, medicinais ou científicas;
OBJETIVO PRINCIPAL: diminuir a oferta das drogas proscritas para
aumentar seu preço e reduzir as oportunidades de consumo; ONDE
EXISTE, COM QUE DROGAS: essa é a política dominante nos 183
países participantes das três convenções sobre drogas da ONU, de
1961, 1971 e 1998. As regras desse tratado se aplicam a mais de cem
substâncias naturais e sintéticas”
7.2 FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS AO MODELO PROIBICIONISTA
Ao expor as teses contrárias ao ideal punitivista, vamos começar pelo mais forte dos
argumentos, ou seja, o descompasso dessa política criminal dominante com o texto
constitucional, bem como as com declarações internacionais de direitos.
Criminalização Antecipada e a violação ao princípio da lesividade: A primeira
violação aparece logo na Convenção Única de 1961, quando houve a antecipação do
momento criminalizador da produção e da distribuição das substâncias e matérias - primas
proibidas. A criminalização antecipada se faz presente nesse dispositivo pelo seguinte
motivo:
A criminalização antecipada, encontrada como antes assinalado, em
regras de seu artigo 36, revela-se quer na expressa referência feita à
tipificação de meros atos preparatórios (item “II” da alínea “a” do § 2)
ou em referência no mesmo dispositivo à “confabulação para
cometer” qualquer das condutas antes tipificadas (as condutas
identificadas ao “tráfico”), quer no afastamento das fronteiras entre
consumação e tentativa, com a previsão autônoma, naquela
tipificação anterior, de condutas como a posse, o transporte ou
expedição das substâncias e matérias primas proibidas (alínea “a” do
§ 1).
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Percebe-se que tal dispositivo internacional criminaliza meros atos preparatórios, bem
como a organização inicial para o cometimento de um crime futuro. Antes de tratar da
violação propriamente dita, temos de entender o que são atos preparatórios e porque eles
não são punidos. Temos, nesse sentido, a seguinte conceituação relativa à preparação: É
aquela forma de atuar que cria as condições prévias adequadas para a realização de um
delito planejado. Assim percebemos que atos preparatórios são aqueles comportamentos
que ultrapassam a cogitação, sem, contudo, iniciar a prática delituosa. Indo mais além notase que: Os atos preparatórios constituem atividades materiais ou morais de organização
prévia dos meios ou instrumentos para o cometimento do crime. Tanto pode ser a
aquisição ou o municiamento da arma para o homicídio, como a atitude de atrair a vítima
para determinado lugar para ser atacada. Percebemos, dessa maneira, a distância da
preparação para a execução de um crime. Mas não é somente na Convenção de 1961 que
está presente essa violação, já que a Convenção de Viena de 1988 também a demonstra:
A Convenção de Viena de 1988 adiciona tipificações nos dispositivos do parágrafo 1 de
seu artigo3. Nessas tipificações adicionadas, estende a indevida antecipação do momento
criminalizador à fabricação, ao transporte e à distribuição (item “iv” da alínea “a”), bem
como à simples posse de equipamentos, materiais ou substâncias conhecidas como
percursores a serem utilizados na produção das drogas tornadas ilícitas [item “ii” da alínea
“c”]41 Ocorre, dessa maneira, novamente a criminalização de atos preparatórios, os quais,
por sua vez, não deveriam se caracterizar nem como tentativa. Mas o mais importante é
que essa criminalização antecipada, como sugere o título desse subcapítulo, viola, ou
contraria o princípio da lesividade, o qual consiste em um princípio garantidor de direitos
fundamentais.
CONCLUSÃO
Foi exposto a questão das drogas sob diferentes perspectivas. Inicialmente
demonstrou-se a relação do homem com as drogas com o intuito de evidenciar que esse
relacionamento sempre ocorreu na história da humanidade, independentemente do tipo
de comunicação que se deu.
A conclusão lógica é que a política proibicionista não possui relação íntima com a
diminuição do uso e do tráfico de drogas. Muito pelo contrário, ou seja, a proibição não
ajuda os viciados e não diminui a demanda dos usuários recreativos, ao mesmo tempo em
que gera efeitos negativos secundários como a violência e a exclusão social. Em que pese
o discurso falacioso que sustenta que somente com a intensificação da repressão e da
punição serão atingidos os objetivos de diminuir os resultados negativos referentes às
drogas, deve ser oferecida outra forma de tratamento a essa questão apesar da lei das
drogas já ter pontuado mudanças é necessário que ocorra no cotidiano para que jovens
que usam drogas no futuro não sejam os traficantes.
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A política de redução de danos e as políticas sociais de conscientização e informação
também são medidas necessárias para um início de tratamento diferenciado em relação às
drogas. Contudo, por enquanto, parece não existir um cais de porto, ou uma luz no fim do
túnel para os grandes problemas oriundos da questão das drogas.
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Por fim usar de estratégias para o combate ao tráfico desarticulando o financeiro
dos criminosos por meio do confisco do patrimônio adquirido com o enriquecimento ilícito
e a reversão dos bens apreendidos em favor da União como também da sociedade para
investir nas políticas de prevenção e de combate às drogas e atuação constantemente
presente da polícia em zonas com alto índice de tráfico.
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RESUMO: O sistema brasileiro de encarceramento de indivíduos condenados se apresenta
como uma questão sensível quando se trata do sistema penal nacional. Um dos fatores
que se destaca nesta seara é o encarceramento de presos em unidades de delegacias, o
que se mostra uma ferida nas determinações constitucionais, ainda que legislações mais
recentes se mostrem tendenciosas para a legalização de tal prática. Este estudo teve como
objetivo geral analisar competência da polícia judiciária com a custódia de presos em
delegacias. Através de uma pesquisa bibliográfica e documental foi identificado que uma
das implicações mais comuns relacionada à custódia de presos no ambiente de delegacias
é o desvio de função da polícia judiciária, mais especificamente quando se trata da
responsabilidade do delegado enquanto responsável por estes apenados. Neste sentido,
foi notado que, em razão das atribuições destacadas a polícia judiciária no que tange ao
processo de apuração de crimes, a custódia de presos configura um desvio de função
destes profissionais, devendo então ser solucionado para melhoria do sistema penal do
país.
Palavras-chave: Lei de Execução Penal. Sistema Penal. Presos. Delegacia.
ABSTRACT: The Brazilian system of incarceration of convicted individuals presents itself as
a sensitive issue when it comes to the national penal system. One of the factors that stands
out in this area is the incarceration of prisoners in units of police stations, which is a wound
in the constitutional determinations, even though more recent legislation has shown itself
to be biased towards the legalization of such practice. This study aimed to analyze the
competence of the judicial police with the custody of prisoners in police stations. Through
a bibliographic and documentary research, it was identified that one of the most common
implications related to the custody of prisoners in the environment of police stations is the
diversion of the judicial police function, more specifically when it comes to the
responsibility of the delegate as responsible for these inmates. In this sense, it was noted
that, due to the powers highlighted by the judicial police with regard to the process of
35 Bacharel em Direto e Pós-graduado em Processo Civil pela Universidade Federal do Amazonas
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investigating crimes, the custody of prisoners constitutes a diversion of function of these
professionals, and must then be resolved to improve the country's penal system
Keywords: Criminal Enforcement Law. Criminal System. Arrested. Precinct
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Garantias constitucionais e infraconstitucional acerca da custódia
de presos. 1.1 Constituição Federal, Código Penal, Convenção Americana de Direitos
Humanos. 1.2 Lei de Execução Penal, Código Processual Penal e Lei de Investigação
Criminal. 2. Sistema carcerário brasileiroe as atribuições da polícia judiciária. 2.1 O sistema
carcerário no Brasil. 2.2 As atribuições da polícia judiciária. 3. As recomendações para o
reequilíbrio funcional da custódia de presos. 3.1 O desvio de função da polícia judiciária
quanto a responsabilidade de custódia de presos em delegacias. 3.2 As recomendações
para a custódia de presos em delegacias. Conclusão
INTRODUÇÃO
Através da análise do sistema carcerário brasileiro é possível apontar uma série de
questões de interesse do direito em sua essência, principalmente quando se trata da justiça
de direitos, desvio de funções da polícia judiciária e as condições do referido sistema, que
ao contrário de sua atribuição de penalizar e resocializar condenados, na verdade se
constitui em uma das principais problemáticas da justiça nacional.
Neste contexto uma das possíveis vertentes de discussão é a custódia de presos
em delegacias, uma realidade que se identifica em diversas cidades do país, uma vez que
presídios super lotados, morosidade nas esferas administrativas e judiciais, e os entremeios
encontrados nas legislações vigentes, possibilita que tal questão ocorra, esbarrando em
princípios constitucionais que não são respeitados na prática, como a custódia destes
presos na responsabilidade da polícia judiciária, o que se caracteriza como um desvio de
função além de outras questões.
Assim, este estudo apresenta como objetivo geral analisar competência da polícia
judiciária com a custódia de presos em delegacias. Para contemplar objetivo estabeleceuse como objetivos específicos: a) Verificar as determinações legais brasileiras e
internacional acerca da operacionalização penal e da custódia de presos; b) Identificar os
desvios de funçãoda Polícia Judiciária quanto a responsabilidade de custódia de presos em
delegacias;e c) Apresentar as recomendações para o reequilíbrio funcional da custódia de
presos.
O presente estudo se justifica devido a importância de alargar as discussões que
permeiam a temática, a qual tem sido objeto de pesquisas e de atuação para os operadores
de Direito. No entanto, a pesquisa proposta não busca esgotar todas as nuances sobre o
assunto, mas sim, investigar e compreender mais sobre a custódia dos presos em
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delegacias, bem como, as atribuições da Polícia Judiciária, tendo a convicção de que esta
pode contribuir significativamente com acadêmicos, estudiosos e profissionais da área
jurídica.
Enquanto método a pesquisa se fundamentou através do método dedutivo, o qual
de acordo com a acepção clássica, se constitui no método que parte do geral para o
particular, o que Provdanov e Freitas (2013, p. 27) afirma que se dá “[...] por intermédio de
uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular,
chega a uma conclusão”.
O aporte teórico metodológico se apresentou através do levantamento das
legislações e jurisprudências existentes, apresentados por doutrinadores acerca da
temática. Em consideração à tais procedimentos a pesquisa foi realizada tanto em bancos
de dados científicos e jurídicos após o cruzamento das palavras-chaves “lei de execução
penal”, “sistema penal”, “presos”, “delegacia” e “polícia civil”.
1. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAL ACERCA DA CUSTÓDIA DE
PRESOS
1.1 Constituição Federal, Código Penal e Convenção Americana de Direitos Humanos
A Constituição Federal do Brasil de 1988 assegura os direitos de todos os cidadãos,
determinando o papel do Estado e da sociedade na construção de uma convivência
harmoniosa e digna a todos os indivíduos que estiverem em solo brasileiro. Sobre isto, a
Carta Magna preconiza que
“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 [...]” (BRASIL, 1988).
À luz da Carta Magna, Oliveira et al. (2018) afirmam que a segurança de direitos
proferida por tal legislação se apresenta como a principal defesa que pode ser utilizada
diante de possíveis à esta prerrogativa, o que Leves e Castro (2019) complementam como
sendo a inicial base de discussões sobre alterações legais vindouras.
No que tange à dignidade humana sob à perspectiva do direito, Albuquerque
(2017) afirma que ao estabelecer o princípio que a rege a Constituição Federal, quando
aplicada aos casos de custódia de presos, é possível observar que serve de cerne para a
ordem jurídica, uma vez que demanda a necessidade de atentar para os direitos humanos
nos atos de aplicação de sentenças, mais precisamente quando se trata do
encarceramento.
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Ainda na análise da Constituição Federal, neste mesmo artigo os incisos XLVI, XLVIII
e XLIX versam acerca dos direcionamentos a serem adotados em casos de indivíduos que
sejam condenados em situação criminosa, assim como estabelecem diretrizes para o
cumprimento da pena:
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XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade;b) perda de
bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou
interdição de direitos;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
(BRASIL, 1988).
No que concerne ao inciso XLVI é possível identificar de forma clara o que é
disposto sobre os casos em que são de fato verificadas as situações de condenação,
apresentando o que deve ser tomado como providência nestes casos, como a perda de
bens, pagamento de multas, prestação de serviços em caráter de medida alternativa, perda
ou suspensão de direitos, e em alusão aos objetivos deste trabalho a privação ou restrição
de liberdade, conforme alínea a.
Sobre este inciso, Paula, Pagnussat e Pranti (2020) afirmam que o princípio da
individualização da pena se mostra uma questão a ser discutida principalmente por se
tornar imprescindível em face à sua representação, pois
[...] é o princípio garantidor de que as penas dos infratores não sejam
igualadas, mesmo que tenham praticado crimes idênticos. Pois,
independente da prática de mesma conduta, cada indivíduo possui
um histórico pessoal, devendo cada qual receber apenas a punição
que lhe é devida (p. 1)
Pila (2019) afirma que a alínea se apresenta como medida penal apresentada pelo
Código Penal com intuito de cercear o direito constitucional de ir e vir, o que D’Andrea
(2020) complementa diante da justificativa de aplicação pena com o intuito de prevenir a
reincidência no ato ilícito e promover sua reinserção na sociedade.
Enquanto forma legal de penalidade a ser aplicada em casos de cumprimento de
condenações, a privação ou restrição de liberdade necessita de maiores determinações
sobre a forma de condução desta pena, conforme é observado nos incisos XLVIII e XLIX, os
quais estabelecem de que forma estes apenados devem ser tratados, como as
especificações acerca dos estabelecimentos carcerários, respeitando faixa etária e sexo dos
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apenados, bem como assegurando que a integridade física e moral destes indivíduos sejam
respeitadas.
No que concerne ao inciso XLVIII, Pereira (2017) afirma que ao se dedicar à
apresentação da importância dos estabelecimentos em que os condenados devem cumprir
suas penas, demonstra de forma clara que os mesmos devem ser apropriados de acordo
com o crime cometido, sendo necessário ainda obedecer a idade do condenado e o sexo
do mesmo.
Já em relação ao inciso XLIX, Lima (2021) afirma que o verso do mesmo se
apresenta como crucial para o assunto discutido neste estudo, uma vez que busca
assegurar que os condenados, o encarceramento justo e respeitando o preconizado pelos
direitos humanos, considerando principalmente a integridade deste preso, o que associase diretamente aos locais em que serão mantidos em cárcere.
De igual forma da importância em atentar para o determinado na legislação maior
do estado brasileiro, é necessária a análise do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), o
qual dispõe em seu título V, capítulo I, seção I aspenalidades privativas de liberdade,
especificando os tipos de penas aplicadas à estes casos com destaque ao artigo 38 que
versa acerca dos direitos do preso “Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não
atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua
integridade física e moral” (BRASIL, 1940).
Outro documento que se apresenta como importante no que tange à segurança
de direitos de indivíduos apenados no Brasil é a Convenção Americana de Direitos
Humanos (OEA, 1969), a qual se apresenta como um instrumento normativo internacional
com o propósito de garantir o cumprimento dos direitos humanos sob qualquer situação.
Esta convenção em seu artigo sétimo trata sobre o direito à liberdade pessoal:
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoal.
2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições
políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com elas
promulgadas (OEA, 1969).
Sobre a referida convenção, Wermuth e Dezordi (2017) elucidam que a situação
dos encarceramentos brasileiros é notada como um afronte à mesma, uma vez que
violação dos direitos humanos já se inicia ainda na audiência de custódia, na qual é
percebida claramente a postura punitiva do sistema ainda em vigência, com a não
efetivação do que é preconizado pela convenção devidamente assinada pelo país.
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Em relação aos casos de detenção efetivada a Convenção Americana de Direitos
Humanos (OEA, 1969) também determina celeridade nos processos de julgamento
conforme
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5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo (OEA, 1969).
Nota-se que mesmo em situação de detenção tal convenção também assegura
que o indivíduo tenha direito ao acesso um julgamento rápido e justo, determinando a
condenação e a penalidade a ser cumprida, respeitando assim a condição do mesmo em
relação a sua liberdade.
1.2 Lei de Execução Penal, Código Processual Penal e Lei de Investigação Criminal
Em cumprimento às legislações acima citadas foram instituídas na Lei de Execução
Penal (BRASIL, 1984) e na Lei de Investigação Criminal (BRASIL, 2013) as determinações de
como devem ser conduzidos os processosde penalização de pessoas e a investigação
criminal.
A Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) tem seu objetivo estabelecido no artigo
primeiro que trata das disposições acerca do condenado e o cárcere, visando
primordialmente proporcionar condições e garantia de direitos destes indivíduos, bem
como versa acerca dos deveres que o mesmo deve cumprir.
Segundo Gonçalves e Carvalho (2019), a prática da lei em tela se apresenta, em
linhas gerais, com o ordenamento do Código Penal nacional, ou seja, especifica de forma
clara os procedimentos penais a serem executados para que haja cumprimento da
sentença da mesma forma que assegure os direitos do condenado.
Além disso, quanto ao cárcere de indivíduos apenados leciona que
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação e condicionamento térmico adequado à existência
humana;
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b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados) (BRASIL, 1984).
Mendonça et al. (2019), ao analisar tal artigo, afirma que o sistema carcerário
brasileiro não representa o que é apresentado na referida lei, o que afronta os princípios
básicos propostos, tanto para a segurança dos direitos humanos básicos quanto ao que a
legislatura preconiza. Batista (2021) complementa ainda a realidade das prisões brasileiras
se apresenta cada vez mais distante do que é proposto na legislação própria sobre o tema,
sendo notado inclusive tais ocorrências quando da custódia de presos em delegacias de
polícia.
Já a Lei de Investigação Criminal (BRASIL, 2013) dispõe sobre os procedimentos a
serem adotados nos casos a serem investigados pelos delegados de polícia, conforme
artigo segundo
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica,
essenciais e exclusivas de Estado.
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe
a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial
ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a
apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das
infrações penais (BRASIL, 2013).
Sobre isto, Azevedo (2018) assevera que é necessário o aprofundamento da na
compreensão dos possíveis desdobramentos desta legislação
considerando
principalmente o papel do delegado de polícia enquanto agente de investigação, o que
não se relaciona com a custódia de presos pertinente a esta investigação. Segundo Kudo
(2010) faz-se imprescindível a discussão sobre tal temática considerando o recorrente
desvio de função do delegado de polícia como agente responsável pelo encarceramento
de presos.
O Código de Processo Penal de 1941, em seus artigos quarto e vigésimo terceiro
corrobora estas atribuições
Art.4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no
território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração
das infrações penais e da sua autoria.
Art. 23 Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente,
a autoridade policial oficiará ao instituto de Identificação e Estatística,
ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido
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distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do
indiciado (BRASIL, 1941).
2. SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIROE AS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA
2.1 O sistema carcerário no Brasil
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De acordo com Azevedo (2009), a situação carcerária do país em nada remete ao
que é determinado na legislação, sendo característica comum a estes indivíduos a
convivência em espaços insalubres e superlotados, à espera de julgamento, sendo
necessário primeiramente o levantamento do quantitativo atual de presos no país.
Os dados apresentados pelo Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (BRASIL, 2020), dimensiona a população carcerária no Brasil, comparando
inclusive com o ano anterior, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Quantitativo de presos no Brasil 2019 – 2020

Ano

Fechad
o

Semiabert
o

2019* 362.547 133.408
2020*
*
344.773 101.805

Aberto

Provisóri
o

25.137 222.558

43.325 209.257

Em
Medida
tratamento
de
TOTAL
ambulatoria
Segurança
l

250

213

4.109

748.00
9

2.696

702.06
9

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (BRASIL, 2020)
* meses de julho a dezembro de 2019
** meses de janeiro a junho de 2020
Outro dado apresentado pelo Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (BRASIL, 2020)se trata do quantitativo de presos no sistema penitenciário
em si e em outros ambientes prisionais, conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Quantitativo de presos no Sistema Penitenciário x Outras prisões
Série1;
Outras
prisões;
5.552; 1%
Série1;
Sistemas
Penitenci
ários;
753.966…

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(BRASIL, 2020)
Em concordância com os objetivos deste trabalho é importante ressaltar o
quantitativo de presos que permanecem detidos sob custódia das Secretarias de
Segurança, em sua maioria em delegacias, o qual aponta para um total de 36.765
indivíduos que deveriam estar cumprindo pena em presídios, mas estão alojados em
delegacias.
Observa-se assim que a população prisional no país se apresenta em expansão e
que o sistema carcerário não dispõe de vagas minimamente adequadas para alojar os
mesmos, o que se apresenta como a principal justificativa para as ocorrências de custódia
de presos nas delegacias, fato este que deve ser analisado sob a ótica das atribuições da
polícia judiciária.
2.2 As atribuições da Polícia Judiciária
Diante destes dados é salutar a análise das atribuições legais a serem exercidas
pelos agentes de segurança civil, em consideração aos objetivos deste trabalho, uma vez
que existem legislações específicas que tratam dessas temáticas. Partindo da Constituição
Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 144 fica claro que “[...] § 4º Às polícias civis, dirigidas
por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.
Segundo Pereira (2017) a função de polícia judiciária comum aos policiais que
atuam em delegacias se define pela investigação das ocorrências, englobando a
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averiguação dos fatos, a materialidade dos mesmos bem como sua autoria, da mesma
forma que auxílio em diligências do Poder Judiciário, na execução de mandatos de prisão,
conduções coercitivas, buscas e apreensões, entre outros.
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Santos (2017) afirma que dentre as peculiaridades comuns à polícia judiciária é
salutar a compreensão acerca da autoridade exercida nesta função, sendo possível apontar
que neste caso em específico as figuras de autoridade são divididas entre o delegado de
polícia enquanto autoridade policial, e no papel de autoridade judiciária, o juiz de direito.
É possível notar que a Carta Magna deixa claro quais as atribuições pertinentes aos
policiais civis, sendo estas as competentes à polícia judiciária, ou seja, aquelas definidas
pela apuração das infrações penais e a autoria dos mesmos, como determinado pelo
Código de Processo Penal (BRASIL, 1941).
Assim, o policial civil deve agir em conformidade com a hierarquia e em
cumprimento das ordens estabelecidas, desde que estas não sejam ilegais, bem como
estabelecem que é função deste profissional a precaução e o cuidado com armas e
munições, além de determinar que mesmo fora de seu serviço é atribuição do policial civil
o atendimento às demandas que estejam necessitando de socorro e/ou intervenção.
Dentre as atribuições práticas relacionadas aos membros da polícia judiciária,
Zacariotto (2017) esclarece que se encontram a formação de todo o processo policial
diante de um fato, as investigações necessárias para sua prontidão, realização de perícias,
efetivação de prisões, emissão de relatórios policiais e fechamento de inquéritos de sua
competência.
Estas atribuições são objetos de estudo em diversas linhas de pesquisa, como as
realizadas por Filho (2016), o qual esclarece que cabe a este profissional o levantamento
de indícios, investigação e apuração dos fatos, bem como encaminhamento destes
achados aos órgãos judiciais. Porém o autor relata que é visível a confusão dos papéis
destes profissionais, uma vez que por vezes seu trabalho se resume a práticas burocráticas
ou ainda a exercer funções que não são de sua propriedade, como o encarceramento de
presos.
Tal pensamento é corroborado por Ventura e Bernardes (2015, p. 8):
No modelo atual de segurança pública, o trabalho ostensivo e
preventivo é realizado pelas polícias militares, enquanto as polícias
civis fazem o trabalho investigativo e os agentes prisionais realizam
a custódia da pessoa privada de liberdade. O que se vê, na verdade,
são policiais e agentes prisionais realizando tarefas com desvio de
função ou finalidade, gerando desgastes nas corporações e falta de
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compartilhamento de informações, especialmente em se tratado dos
departamentos de inteligência das polícias com a inteligência
prisional.
De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu artigo 117,
inciso XVII fica claro que “Ao servidor é proibido: [...] XVII - cometer a outro servidor
atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e
transitórias;”, o que claramente pode ser atribuído às ocorrências de desvio de função, uma
vez que, nos casos específicos dos policiais civis, não é sua atribuição a custódia de presos.
Sobre estas situações, Brito (2014) afirma que ainda que o encarceramento de
presos em delegacias seja curto, a dinâmica do local se altera, e os reflexos podem ser
sentidos em diversas perspectivas, desde o apenado até o profissional, uma vez que o
primeiro não tem seus direitos mínimos resguardados, e o segundo tem suas atribuições
modificadas e passa a deixar de executar de forma eficiente seu papel profissional.
3. AS RECOMENDAÇÕES PARA O REEQUILÍBRIO FUNCIONAL DA CUSTÓDIA DE PRESOS
3.1 O desvio de função da Polícia Judiciária quanto a responsabilidade de custódia
de presos em delegacias
Dentre as problemáticas reconhecidas diante da custódia de presos em delegacias
no Brasil é imprescindível o aprofundamento no desvio de função da polícia judiciária e
suas implicações neste processo.
Sobre isto Pinheiro e Parente (2014) afirmam que quando da ocasião em que
presos são encarcerados em delegacias os policiais há um desvio de função
inconstitucional que fere o artigo quarto da Carta Magna ao identificar-se que cabe a estes
profissionais, como já colocado anteriormente, a investigação e apuração de atos
infracionais.
Campos (2021) complementa que o desvio de função nestes casos se configura
com a substituição ou ainda acúmulo pelo mesmo servidor das funções de investigativas
e penais, o que viola a razoabilidade das atribuições do mesmo, ainda que haja uma busca
legal pela ampliação das atribuições deste agente público, devendo ser considerado
indubitavelmente os riscos eminentes sofridos pelo trabalhador até então despreparado.
De acordo com Conceição

(2013)

Diante da analise do princípio da legalidade e entendimento
doutrinário, qualquer função na administração pública que não esteja
descrita em lei como atribuições pertinente ao cargo ocupado, é
função estranha a instituição. Nesta situação, a custódia de presos
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em unidades policiais, bem como a responsabilidade da polícia
judiciária, está travestida de patente inconstitucionalidade, não
encontrando, assim, nenhum respaldo legal no nosso ordenamento
jurídico (p. 2).
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O desvio de função de agentes públicos de segurança da polícia judiciária já se
deu como temática de diversos processos na esfera jurídica com o intuito de realizar
reparos sobre o ocorrido, e deve servir de parâmetro principalmente de compreensão dos
reflexos na prática de segurança pública (FILHO, 2010).
Para Junior e Silva (2010), quando se trata da função não respeitada dos policiais
civis no contexto da custódia de presos não se questiona somente as aberrações acerca do
acúmulo ou substituição de funções, mas também desconsidera-se o imperativo na
legislação constitucional bem como não são observadas as peculiaridades das delegacias
brasileiras de igual forma a falta de treinamento destes profissionais.
3.2 As recomendações para a custódia de presos em delegacias
No âmbito nacional, várias publicações já foram apresentadas como
recomendação com o intuito de inibir as ocorrências de encarceramento de detentos em
delegacias. Segundo Brito (2014) em 2010, o Conselho Nacional de Justiça emitiu nota
recomendando a desativação de unidades carcerárias em delegacias do país. Ainda de
acordo como autor outro documento que trata sobre a temática se encontra em tramitação
o Projeto de Lei nº 1594/2011, que versa sobre a custódia de presos nestas unidades, o
qual apresenta dois pontos importantes em sua justificativa:
Esse desvio funcional gera graves problemas estruturais, uma vez que
policiais responsáveis por investigações criminais são obrigados a
agir como carcereiros sem qualquer formação e treinamento
profissional. Ademais, as delegacias de polícia são unidades
administrativas cujas funções precípuas se inserem no âmbito da
investigação policial, da realização dos trabalhos de polícia judiciária,
do atendimento ao cidadão, da elaboração de termos
circunstanciados e de outros procedimentos de sua competência.
Neste patamar, o Conselho Nacional de Justiça apresenta como alternativa para o
desafogamento das delegacias de todo o país a realização de audiências de custódia, as
quais tem como função o atendimento do preso dentro do prazo de 24 horas após a prisão,
analisando de forma rápida e objetiva as possibilidades de cumprimento de penas que não
sejam necessariamente o cárcere (CNJ, 2016).

131

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

De acordo com Zackseski (2017) este tipo de audiência se apresenta como uma
ótima recomendação para que seja cumprido o prazo máximo de custódia de presos em
delegacias a polícia civil, uma vez que dentro do prazo recomendado o indivíduo já será
encaminhado para fora do espaço da delegacia.
Outra legislação pertinente à recomendações acerca da situação de cárcere em
delegacias é reconhecida pela Resolução nº 20, de maio de 2007 (CNMP, 2007), que em
seu artigo quinto elucida
Art. 5º Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de
controle externo da atividade policial, caberá: I – ter livre ingresso em
estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos
militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer
outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas,
detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições
previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros
membros do Ministério Público;
Neste sentido, é importante ressaltar a importância destas visitas de supervisão a
serem realizadas pelo Ministério Público tanto em decorrência de sua função de promotora
dos direitos humanos, como uma forma de recomendar o cumprimento imediato das
determinações legais.
CONCLUSÃO
A análise da constitucionalidade referente à custódia de presos em delegacias e
sua relação com o desvio de funções dos servidores da polícia judiciária perpassa pela
avaliação de diversos aspectos que integram a problemática, como o reconhecimento das
imposições legais, a atual realidade do sistema prisional brasileiro, as determinações penais
e internacionais, e principalmente as recomendações acerca da custódia de apenados.
Durante a pesquisa foi possível perceber que diante do cenário carcerário do país
a discussão sobre os locais de custódia de presos se mostra uma necessidade cada vez
mais eminente, o que não justifica a sua efetivação em delegacias, uma vez que vários
fatores contribuem para tal proibição, como a infraestrutura inadequada, o desrespeito os
direitos humanos, o desvio de função dos agentes da polícia judiciária e principalmente as
infrações constitucionais.
Assim, esta pesquisa apresentou dados consistentes à afirmação de que a custódia
de presos em delegacias se mostra uma realidade inconstituicional e que fere a
competência da polícia judiciária, sendo necessárias imperativas mudanças no sistema de
aprisionamento de indivíduos condenados no país.
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A realização deste estudo se mostrou pertinente não apenas por sua contribuição
para a formação acadêmica da autora mas também por descortinar uma problemática cada
vez mais comum e igualmente inconstitucional, sendo ainda importante ressaltar que se
mostra uma das realidades do país e que deve servir de reflexão tanto para o sistema penal
quanto para o sistema judicial e para a sociedade como um todo.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo tratar da efetividade dos direitos
fundamentais que são inerentes às crianças e aos adolescentes, o ECA, apontando a
legítima importância destes receberem os direitos no quais que lhes são destinados. O
objetivo da pesquisa é demonstrar a importância do cumprimento efetivo desses direitos,
por se tratar de pessoas em desenvolvimento que não possuem o devido resguardo da lei
na prática. Dessa forma, as leis internas e o direito de cada sistema devem garantir a
satisfação de todas as necessidades das pessoas até 18 anos de idade, incluindo não só o
aspecto penal, mas a todos direitos básicos garantidos como o direito à vida, saúde,
educação, convivência, lazer, profissionalização e liberdade. Bem como, o resguardo da
criança e do adolescente através da atuação do Conselho Tutelar em dar assistência e apoio
à criança e ao adolescente. E necessidade de abrangência dos direitos de crianças e
adolescentes.
PALAVRA-CHAVE: Efetividade, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito.
ABSTRACT: This study aims to address the effectiveness of the fundamental rights that
are inherent to children and adolescents, the ECA, pointing out the legitimate importance
of those receiving the rights in which they are intended. The objective of the research is
to demonstrate the importance of the effective fulfillment of these rights, as they are
people in development who do not have the due protection of the law in practice. Thus,
the internal laws and the law of each system must guarantee the satisfaction of all the
needs of people up to 18 years of age, including not only the criminal aspect, but all basic
rights guaranteed, such as the right to life, health, education , coexistence, leisure,
professionalization and freedom. As well as the protection of children and adolescents
through the role of the Guardianship Council in providing assistance and support to
children and adolescents. And the need to encompass the rights of children and
adolescents.
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SUMÁRIO: 1) Considerações Iniciais. 2) Porque Há Uma Grande Diferença Entre A Lei E A
Prática. 2.1) Evolução da proteção jurídica. 2.2) O Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.3) Atuação do Conselho Tutelar. 2.4) Assistência e apoio à criança e ao adolescente. 3)
Falha do Estado na prática do Eca. 3.1) Necessidade de políticas públicas que ofereçam
segurança e efetividade. 3.2) Precariedade das políticas fundamentais. 3.3) Discriminação
Social. 4) A Efetividade Do Eca No Brasil. 4.1) Dificuldades de implantação do Estatuto.
4.2) Ministério Público e a efetividade dos Direitos Fundamentais . 4.3) Necessidade
de abrangência dos direitos de crianças e adolescentes. 5) Das Medidas Socioeducativas.
5.1) Advertência. 5.2) Da obrigação de reparar o dano. 5.3) Prestação de serviços à
comunidade. 5.4) Liberdade assistida. 6) Considerações Finais. 7) Referências.
1 Considerações Iniciais
Durante um grande período da história brasileira, crianças e adolescentes
sobreviveram, sem terem o devido amparo judicial e político, constando em poucos
registros e referências até o início do século XX. Decorrente do agravamento na esfera
social, no ano de 1927, instituiu-se o primeiro Código de Menores de Mello Mattos. Em
1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos que aumenta os direitos
à população infantil. E em 1990: nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Porém esses são apenas alguns dos direitos e convenções criadas dentre esses períodos
até os dias de hoje.
A pesquisa a ser desenvolvida visa comprovar a ineficácia do Estatuto da Criança e
do adolescente, uma vez que, o ECA é uma das leis mais modernas do mundo, mas não é
aplicada. O advogado Paulo Lépore, especialista em Direito da Criança e do Adolescente
diz que o Estatuto da criança e do adolescente é um conjunto de normas que retrata com
maior especificidade e cuidado sobre as questões envolvendo crianças e adolescentes,
embora a atual Constituição Federal também ponha a salvo alguns de seus direitos e
garantias.
No momento presente, ocasionado pela disseminação do vírus do Covid-19, a
reclusão da população em casa se fez necessário como meio de amenizar tal propagação,
evidenciando questões sociais no ambiente familiar, tornando crianças e adolescentes
vítimas ocultas da pandemia no seu próprio lar, enfatizou a representante do fundo das
Nações Unidas para a infância no Brasil.
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A presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa e Promoção dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes, ressaltou que a voz da criança tem mais dificuldade para ser
ouvida. Ela destacou que, certamente, há inúmeras crianças órfãs entre as 70 mil famílias
de mortos no Brasil em meio a pandemia.
O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, afirmou que a
criança no Brasil, é o público que mais sofre com a violência. Logo o mais vulnerável que
devia ser o mais protegido. Em meio à pandemia vivida hoje no mundo, a pedagoga Ana
Luísa alerta para a falta de muitas políticas públicas, a exemplo de políticos de renda, saúde
e políticas educativas.
Segundo ela, existem também crianças que podem, nesse momento, estar em um
ambiente pouco equilibrado emocionalmente, ou até mesmo sofrendo algum tipo de
agressão física, psicológica ou sexual. E o principal, falta que o poder público, a sociedade
e as famílias compreendam que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos e que
tais direitos precisam ser garantidos por todos com absoluta prioridade. Falta cumprir o
Estatuto da Criança e do Adolescente. A Secretaria de Desenvolvimento Social de João
Pessoa afirma que as maiores violações de criança e adolescente no Estado são à
negligência, conflito familiar, maus tratos e agressão (física e psicológica).
Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é conhecer e enfatizar os problemas
causados pela não aplicação prática exigida pela lei Nº 8.069 (ECA), ou seja a proteção e
cuidado de crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade. Existe uma
questão cultural, responsável pela baixa participação na vida pública para cobrar a
efetivação do ECA. Os conselhos e fóruns municipais dos direitos da criança e do
adolescente, conselhos tutelares e organizações da sociedade civil têm um papel decisivo
para a implementação da Lei e devem ser apoiados, aperfeiçoados e cobrados. Além disso,
nitidamente a garantia de direitos para crianças e adolescentes não tem sido a prioridade
de governos e da sociedade. Ou seja, se do ponto de vista jurídico, o Estatuto é um avanço,
na prática, seu cumprimento tem sido ameaçado por investimentos insuficientes em
políticas públicas de educação, saúde, assistência social e cultura. No geral, as crianças e
adolescentes do Brasil estão bastante desprotegidas, visto que a prioridade absoluta
prevista no Estatuto não é praticada de forma efetiva.
2. Porque Há Uma Grande Diferença Entre A Lei E A Prática
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2.1 Evolução da proteção jurídica
Instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, durante o governo de
Fernando Collor, o projeto de lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é de
autoria do Congresso Nacional.
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No decorrer da história crianças e adolescentes deixam de ser tratados como
meros objetos de proteção e passam a condição de sujeitos de direito, tendo como
resultado a garantia imediata da doutrina da proteção integral. Isso porque um dos
princípios fundamentais da República brasileira é a dignidade da pessoa humana, dando
ênfase a crianças e adolescentes, que hoje são reconhecidos como centro autônomo de
direitos e valores essenciais a realização plena de sua condição como pessoa humana e em
constante desenvolvimento (SILVÉRIO, 2006)
O ECA consagrou a Doutrina da Proteção Integral, concretizando um avanço
democrático ao regulamentar os direitos previstos na Constituição. Em partes, o Estatuto
reproduziu o teor da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979 e da Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança aprovada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1989 (CARVALHO, 2013).
O Brasil República teve om abolição da escravidão e a proclamação da República
em 1889, várias crianças pobres, passaram a circular pelas ruas das cidades, em busca de
sobrevivência, o que passou a perturbar as elites locais. (CUSTÓDIO: 2009, p. 14)
Tem-se então o início do século XX, no qual é promulgado o Decreto nº 16.272 de
20 de dezembro de 1923, a primeira norma de proteção aos menores, que tinha por
objetivo proteger os menores e delinquentes, que eram vítimas da pobreza. (LEMOS;
MAGALHÃES; SILVA: 2011, p. 20)
O primeiro Código de Menores do Brasil surge do Decreto 5.083, de 1º de
dezembro de 1926, ficando responsável pela proposta de sistematizar essa lei, o Juiz de
Menores do Rio de Janeiro, José Cândido Albuquerque de Mello Mattos, código esse que
foi aprovado e instituído em 12 de outubro de 1927, sendo o primeiro da América
Latina.(CUSTÓDIO: 2009, p. 16)
Em 1979, devido o Ano Internacional da Criança, no qual ocorreram diversos
debates, é então criado o Novo Código de Menores, que inaugurou a expressão do menor
em situação irregular, inclusive culminando na criação da Doutrina da Situação Irregular do
Menor. (OLIVEIRA: 2013)
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Como o Código de Menores de 1979 não previa nenhuma forma de política pública
propriamente dita, como as que se vê nos dias atuais, acabou por contribuir para que os
adolescentes que eram crianças em situação irregular, se misturassem com outras crianças,
na busca de amadurecimento pessoal, intelectual e físico, transformando-se assim em
meninos de rua. (OLIVEIRA: 2013, p. 350)
Somente a partir da década de 80, mais especificamente falando sobre a
promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), com o advento da democracia, é
que se inicia a perspectiva de proteção e garantia aos direitos das crianças e adolescentes
(TEIXEIRA, 2008).
Em 13 de Julho de 1990 Nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Foi
aprovado no Congresso Nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). É o marco
legal que reuniu reivindicações de movimentos sociais que trabalham em defesa da ideia
de que crianças e adolescentes são também sujeitos de direitos e merecem acesso à
cidadania e proteção. O ECA foi publicado sobre a lei federal nº 8069.
2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma lei federal (8.069 promulgada
em julho de 1990), que trata sobre os direitos das crianças e adolescentes em todo o Brasil.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos. Isso porque, sem
o Estatuto, as crianças e adolescentes não eram vistos como pessoas, nem culturalmente
nem pelo próprio ordenamento jurídico (DIAS, 2006).
Dividido em dois livros, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é composto
por 267 artigos. Em seu primeiro livro, ele versa sobre questões gerais sobre como a Lei
deve ser entendida e qual é o alcance dos direitos por ela elencados, bem como aponta os
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal (MILANO FILHO, 2002).
O segundo livro dispõe sobre as normas gerais que regem a política de
enfrentamento às situações de violação ou ameaça aos direitos da criança e do
adolescente, tratando sobre as diretrizes da política de atendimento, das medidas de
proteção e socioeducativas, do acesso à justiça e dos crimes e infrações administrativas. A
partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, cor ou classe
social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, considerados
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como pessoas em desenvolvimento a quem se deve prioridade absoluta do Estado
(SCUSSEL, 2019).
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O ECA estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e
comunitária para meninos e meninas, e também aborda questões de políticas de
atendimento, medidas protetivas ou medidas socioeducativas, entre outras providências.
Trata-se de direitos diretamente relacionados à Constituição da República de 1988
(SOARES, 2005).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) legisla em favor da proteção dos
direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento e sobre os órgãos e procedimentos
protetivos. O ECA dispõe também sobre os procedimentos de adoção, aplicação de
medidas socioeducativas do Conselho Tutelar e os crimes cometidos contra crianças e
adolescentes.
2.3 Atuação do Conselho Tutelar
Cada município deverá ter, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco
membros, escolhidos pela comunidade local, regularmente eleitos e empossados,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
O Conselho Tutelar é uma das entidades públicas competentes a salvaguardar os
direitos das crianças e dos adolescentes nas hipóteses em que haja desrespeito, inclusive
com relação a seus pais e responsáveis, bem como aos direitos e deveres previstos na
legislação do ECA e na Constituição. É dever do conselheiro: Atender crianças e
adolescentes e aplicar medidas de proteção; atender e aconselhar os pais ou responsável
e aplicar medidas pertinentes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (VIEIRA,
et al. 2008).
Além disso, o conselho tutelar promove a execução de suas decisões, podendo
requisitar serviços públicos e entrar na Justiça quando alguém, injustificadamente,
descumprir suas decisões; Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o
Estatuto tenha como infração administrativa ou penal; Encaminhar à Justiça os casos que a
ela são pertinentes (DIAS, 2006).
Tomar providências para que sejam cumpridas as medidas sócio-educativas
aplicadas pela Justiça a adolescentes infratores, também é ação do conselho tutelar;
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Expedir notificações em casos de sua competência; Requisitar certidões de nascimento e
de óbito de crianças e adolescentes, quando necessário; Assessorar o Poder Executivo local
na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente (KASHANI; ALLAN, 1998).
Entrar na Justiça, em nome das pessoas e das famílias, para que estas se defendam
de programas de rádio e televisão que contrariem princípios constitucionais bem como de
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio
ambiente, também é responsabilidade do conselho tutelar, além de levar ao Ministério
Público casos que demandam ações judiciais de perda ou suspensão do pátrio poder;
Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais que executem programas
de proteção e socioeducativos.
2.4 Assistência e apoio à criança e ao adolescente
A participação popular é um importante instrumento para o aprofundamento da
democracia que, a partir da descentralização, faz com que haja maior dinâmica na
participação, principalmente no âmbito local. Como o Estado Brasileiro é caracterizado por
ser um Estado Democrático de Direito, é imprescindível que haja a efetiva participação
popular para que se dê legitimidade às suas normas.
Importante destacar que a participação da população na formulação e fiscalização
das políticas sociais, está prevista e garantida tanto na Constituição Federal de 1988,
quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos abrem espaço e ao mesmo
impõem a implantação de conselhos gestores de políticas públicas (DIAS, 2006).
Bhona et al. (2011) fala que q que no caso da criança e do adolescente corresponde
aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, os quais devem organizar-se nos
níveis municipal, estadual e federal, garantindo a articulação de políticas em todos os
níveis, conforme estabelece artigo 86 do ECA Art. 86, a política de atendimento dos direitos
da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
O funcionamento adequado e qualificado do Conselho Tutelar deve estar
garantido por recursos orçamentários suficientes previstos no orçamento do município. Na
forma do art. 134, par. único, do ECA, constará da Lei Orçamentária Municipal previsão dos
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar (DIAS, 2006).
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Bhona et al. (2011) fala que por meio de resolução do CMDCA, quando da
elaboração da proposta orçamentária anual o município deverá prever os recursos
necessários à manutenção e ao funcionamento adequado e ininterrupto do Conselho
Tutelar, o que inclui, além dos salários dos 05 conselheiros e seus eventuais suplentes, a
manutenção de recursos humanos, da sua sede e veículo próprio ou de utilização privativa,
telefone, computador e material de expediente em quantidade suficiente às necessidades
do órgão.
3. Falha Do Estado Na Prática Do Eca
3.1 Necessidade de políticas públicas que ofereça segurança e efetividade
A violência constitui-se de todo e qualquer ato praticado por exemplo ameaça que
causa inibição, coações e sobretudo agressões físicas e morais de qualquer pessoa,
acabando por ser prejudicada. A violência acontece tanto no ato mediante força física,
moral, bem como verbal.
A violência é definida por Gullich (2006) de um fenômeno social que afeta de
maneira direta a relação pessoal e interpessoal da sociedade como um todo. Para
superação de tal violência em desfavor das crianças é necessário compreender os atos
praticados pelos autores.
A violência é definida pela segundo Krug et al. (2002) como sendo um ato onde
uma pessoa usa intencionalmente a força física ou o seu poder, fazendo ameaças ou
usando a força física, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra várias pessoas,
resultando assim em algum ferimento, na morte, ou em danos psicológicos, além de poder
gerar um mal desenvolvimento caso seja criança ou bebe ou gerar privações a pessoa.
A violência resulta na morte de cerca de um milhão e meio de pessoas segundo
Gullich (2006), sendo que metade das mortes são devido ao suicídio, ou seja, a pessoa
mesmo se matar, devido a sequelas de uma outra violência sofrida ou a problemas
pessoais.
Menegol (2006) menciona que para cada morte devido a uma violência, por
consequência acontecem dez hospitalizações de familiares, cem visitas a emergência e mil
consultas médicas. A violência pode ser dividida em: violência autodirigida, violência
interpessoal e violência coletiva.
A violência autodirigida é dividida em comportamento suicida e auto abuso, sendo
que os comportamentos suicidas incluem pensamento suicida, tentativa de suicídio,
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também denominado de para suicídios ou suicídios deliberados em determinados países,
e suicídio concluído. Auto-abusos, em contrapartida, engloba ato como automutilações
(HIRIGOYEN, 2006).
Violências interpessoais constituem-se de classificação de violência repartida em
dois aspectos: violências familiares e conjugais que normalmente ocorrem nos próprios
lares e as violências comunitárias que ocorrem fora dos lares, entre indivíduos que não
possuem vínculo de parentesco ou entre indivíduos que se conhecem ou não. As violências
familiares englobam os maus-tratos de menores, violências domésticas e o maus-tratos a
indivíduos idosos (MOLAIB, 2006).
Segundo Krug et al. (2002) a violência em âmbito comunitário engloba a violência
entre jovens, estupros, agressões sexuais de estranho e a violência no meio institucional
como escola, local de trabalho, prisão bem como bem asilo. Quando ocorre na família, a
violência interpessoal acarreta consequência psicológica que pode afetar os pais, a criança
e os relacionamentos a curto e longo prazo.
Bhona et al. (2011) fala que a atitude ou ato violento pode ser: físico, sexual,
psicológico, emocional. Essa divisão a priori diferencia: violências que a pessoa provoca em
si mesma, violências impostas por outras pessoas ou por um grupo pequeno de pessoas e
as violências provocadas por maiores grupos como estado, grupo político organizado,
grupo de milícia e organização terrorista. Essas grandes três divisões são cada vez mais
repartidas para demonstrar tipos de violências mais específicos.
Para Gullich (2006) diversas formas da violência são evitáveis, há um intenção interrelação entre as fases da violência e os fatores modificáveis, por exemplo a concentração
da pobreza, a desigualdade de renda e também de gênero, o consumo excessivo do álcool
e falta de relação segura, estável e estimulante entre a criança e os pais.
A estratégia que aborda a causa subjacente da violência pode ser eficaz no
combate a violência. Para prevenir a violência é necessário investir em educação e
formação de valores tais como, coerência, ética, com a finalidade de alterar o
comportamento do homem na sociedade para dessa forma poder conviver com os demais
(FÁVERO, PINI, SILVA; 2020).
Em face da fragmentação cultural e também social surge a violência que assume
como causa a política, a economia e sobretudo a falha do Estado. A pobreza, bem como o
desemprego, como exemplos, a priori não acarretam a violência, todavia podem alimentar
frustração causada por esses fatores (HIRIGOYEN, 2006).
144

www.conteudojuridico.com.br

Portanto, a sociologia adota a violência como objeto de estudo, e vê a necessidade
em diferenciar as dificuldades e visões subjetivas de sua realidade histórica na sociedade.
Pode-se sustentar que a violência decorre da desigualdade e dominação daqueles que se
encontram com as subjetividades frustradas.
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Assim, para erradicá-la é preciso retomar os valores éticos e também morais,
buscar alterações no papel social, das condições das mulheres na família e na sociedade
em geral. Em virtude disso, a sociologia age demonstrando mediação o sistema de relação
cuja ausência ou enfraquecimento cria o espaço para sua ocorrência (SOARES, 2005).
Se a vontade individual não está sendo atendida de acordo com o esperado, os
seres humanos acabam provocando transtorno social, ou ainda mesmo, o indivíduo é
provocado pelos seus anseios em realizar sua própria expectativa. Isto é, da frustração
pessoal resulta sua ansiedade que causa uma violência coletiva (GROSSI, 1996).
3.2 Precariedade das políticas fundamentais
No Brasil, há uma gama de fatores que levam as crianças e os adolescentes à
vulnerabilidade, sendo um deles a questão relacionada às políticas públicas. O risco
relacionado à onde se mora, na falta de estudo, trabalho, de serviços públicos, sem lazer,
com exemplos de vizinhos no caminho errado e que conseguem uma vida financeira
próspera, tudo isso deixa as crianças e os adolescentes em situação vulnerável
(DEBARBIEUX; BLAYA, 2002).
Outros fatores que levam as crianças e os adolescentes a vulnerabilidade é o risco
do trabalho e da prostituição infantil, devido à falta de proteção familiar, social e política.
As crianças e os adolescentes em situações vulneráveis acabam se envolvendo com drogas,
ficando gravida muito nova por falta de orientação e praticando roubos (VIEIRA, et al.
2008).
Esses fatores acabam levando os adolescentes e as crianças a dependência química
e ficam vulneráveis psicofisiologicamente aos efeitos da droga. As políticas fundamentais
não conseguem abarcar esse grupo de jovens, que está com diversos fatores de
vulnerabilidade (KASHANI; ALLAN, 1998).
É importante observar que segundo os direitos fundamentais, todas as crianças
tem o direito de ser protegida, de ir ao hospital quando doente, de ter uma família, ter o
que comer, ter casa, estudar e brincar. Ou seja, ter o direito de ser criança, para poder se
desenvolver e se tornar um adulto realizado e um bom cidadão (SCHRAIBER, 2007).
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Bhona et al. (2011) fala que os direitos fundamentais das crianças garantem à vida,
à saúde, à alimentação, de se expressar, à educação, ao esporte, ao lazer, direito a ir e vir,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, à liberdade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. Além da proteção física, psicológica e moral, a
preservação da sua identidade, autonomia, aos seus valores, ideias e crenças.
Porém o Estado não consegue garantir esses direitos, nem fiscaliza-los, devido a
atualização das leis que são ultrapassadas, a falta interação entre os órgãos públicos, há
uma falta de investimento e incentivo pelo Governo em relação às crianças e aos
adolescentes, fazendo com que os direitos fundamentais não sejam garantidos e deixe esse
grupo desamparado.
3.3 Discriminação Social
A definição de vulnerabilidade social está intrinsecamente ligada à dependência,
fragilidade que se vincula à condição da criança e adolescente, sobretudo a mais pobre. O
antigo código de menor de 1927 bem como o de 1979, no qual a criança era definida como
menor o diferenciava da criança que possuía uma condição social mais benéfica e não
necessitava de intervenções estatais. Os menores eram vistos como criminosos, como seres
doentes e incapazes de se transformarem em seres sociais (KASHANI; ALLAN, 1998).
Segundo estudiosos na América Latina, a compreensão de vulnerabilidade social é
recente, elaborada para ampliar o estudo do problema social, na tentativa de englobar a
sociedade no que tange à posse de bem material assim como a renda. Essa definição está
entrelaçada à concepção do estado de bem-estar-social, no qual a inserção ocorreria na
hipótese de impedir riscos (CARVALHO, 2013).
A compreensão de discriminação social se modificou com o longo do tempo, por
diversos anos foi entendida baseada na identificação das questões sociais ou de difusão
familiar, passando a ser observada como uma questão de relacionamento (MILANO FILHO,
2002).
Todo movimento que for organizado pela sociedade, consegui encontrar certa
proximidade, entre adultos e crianças. A criança conseguirá ter seu direito assegurado, e
na violação deste, a criança e ou adolescente encontra amparo na justiça, e em qualquer
outro órgão de proteção (SCUSSEL, 2019).
Nessa esteira, é possível aduz que vulnerável não se assemelha a incapaz, mas está
relacionado a foto de ter por direito a hipótese de superar o fator de risco que pode
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prejudicar o seu bem-estar. Com o direito da criança e do adolescente assegurados, o
magistrado passa a realizar sua intervenção na família brasileira (SCUSSEL, 2019).
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De qualquer maneira a criança e o adolescente necessita da relação com o adulto
para se desenvolver e isso o torna vulnerável. Cabe destacar que seu direito para ser
assegurado, depende, em grande parte, do dever do adulto. Dessa maneira, quando se
trata de pensar a vulnerabilidade de adolescente e criança, a tendência é notá-las como
vítima, dessa forma, como um ser de necessidade que precisa ser atendida de forma
urgente (TEIXEIRA, 2008).
Essa forma de pensar, impõe aos familiares, à sociedade, e ao poder público o
dever para com a sua formação. Portanto, nota-se a importância de investimento que
precisa ser aplicado na diminuição do fator de vulnerabilidade que possa prejudicar o bemestar dele.
Para que todo o direito seja garantido, é necessária política social que atenda a
toda a necessidade da população brasileira, é necessário também superar as diversas
expressões da questão social, sendo uma delas a pobreza que atinge diversas pessoas, que
se acham nessa condição não por que desejam, mas porque o sistema capital vivenciado
no brasil é excludente, individual e celetista.
Com a elaboração das legislações de menores, fica claro que o poder público
começa a ter uma visão diferenciada para a criança e ao adolescente no Brasil, porém esse
segmento só alcança status de sujeito com o advento do ECA. Assim diversas crianças e
adolescentes que viviam na condição de vulnerabilidade social, começaram a ter seu direito
assegurado, que até então era vítima de uma suposta proteção.
4. A Efetividade Do Eca No Brasil
4.1 Dificuldades de implantação do Estatuto
No tocante ao território, o Brasil é um país que possui considerável proporção
territorial e enorme desigualdade socioeconômica, com a concentração de imensa parte
da riqueza na mão de poucos. Na contramão, o consumo e o aspecto de posse são
socialmente supervalorizados, tendo em vista que o aspecto que anteriormente não
detinha tanta relevância que ficava como pano de fundo, passou a ser mais essencial;
provocando uma inversão nos valores sociais. Essa junção de fatores acarreta uma
crescente e corriqueira condição de violência, cenário no qual se engloba a criança e ao
adolescente, seja como vítima, seja como autor dessa citada violência (LORENZI, 2016).
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O crime evidenciado pelas mídias encontra-se, em especial por meio de seu poder
legislativo e judiciário, em situações de difícil resolução, por exemplo, de um lado, amenizar
a fúria de uma sociedade apavorada por supostas impunidades e, de do outro lado,
executar isso de forma legal e adequada ao exposto pela normatização maior do país, a
Magna Carta de 1988 (CARVALHO, 2013).
O art. 227 da Magna Carta de 1988, concedeu à criança e ao adolescente um
sistema jurídico privilegiado, pautada na doutrina da integral proteção, que abraça a
condição peculiar de pessoa em crescimento desses cidadãos, reconhecendo-se,
consequentemente, a sua vulnerabilidade face ao adulto (MILANO FILHO, 2002).
Dessa forma, a legislação brasileira optou por lhe conceder um tratamento
diferenciado, na proporção da sua diferença, tendo como finalidade alcançar uma condição
de semelhança considerável. Portanto, se reconhece, o direito fundamental de todas as
crianças e adolescentes de não serem alvo do direito penal aplicado a todos, que age, por
natureza, de maneira violenta e agressiva para a consecução de seus objetivos.
A Magna Carta de 88 aderiu à tendência mundial prestigiada no artigo 1º da
Convenção dos Direitos da Criança, que determina ser criança todo ser humano menor de
18 anos. Dessa maneira, as crianças têm direito a proteções especiais a seu
desenvolvimento físico, espiritual, mental e social, através de um estilo de vida saudável e
norma e em condição de liberdade e dignidade (SCUSSEL, 2019).
Quando jovens entre 12 e 18 anos praticam fatos típicos e antijurídicos,
equiparados a crime e denominados atos infracionais, o poder público tem, conforme a
legislação vigente, o dever de adotar medida eficaz para recuperar esses jovens e reinserilos na sociedade. Nessa toada, o ECA brasileiro está entre os mais elogiados e avançados
do mundo, todavia, a ausência de efetividade em dar à letra da lei sua real eficácia, faz com
que os cidadãos clamem, cada vez mais, por medida consistente e que resolva a questão
da violência cometida por adolescente, desencadeada em franco desenvolvimento no país.
O poder estatal não consegue dar condição digna para que a família crie seu filho
com segurança. Por outro lado, a entidade familiar se encontra em franca decadência, com
uma sistemática financeira e social egoísta e perversa, o qual atribui o futuro do país,
criança e ao adolescente, à sua própria sorte.
Dessa maneira, nota-se, de forma clara e precisa, que é constitucional a obrigação
do poder público, da família, bem como da sociedade garantir às crianças e aos
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adolescentes, meio saudável de sobrevivência. Segundo o disposto no art. 227 da Magna
Carta de 1988, abaixo:
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, 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 [...].
A presença da família bem como da sociedade na criação e desenvolvimento da
criança é expressa. Todavia, partindo-se do ponto de que é do poder público a obrigação
de proporcionar condição para àquele fazer a sua parte, pode-se aduzir que o dever do
Estado ainda é maior que a da família assim como da sociedade (DEBARBIEUX; BLAYA,
2002).
O caminho, dessa forma, não reside na questão da redução da maioridade penal,
que na prática já se encontra reduzida, mas debater o processo de execução da medida
aplicada ao menor, que é falho completamente, adequá-lo, colocá-lo em prática e,
ademais, aprimorá-lo, objetivando assim a recuperação do jovem que se envolve em crime,
impedindo-se, por outro lado, com esse processo de execução vigente, igual ao usado para
os maiores, que é falido como reconhecido, corrompe-lo mais ainda (TEIXEIRA, 2008).
O poder público, o Estado, família bem como sociedade, que possuem o dever de
assegurar os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes (menores), não podem,
para esconder sua falha e falta, que é gritante e vergonhosa, exigir que a maioridade penal
seja diminuída (FÁVERO, PINI, SILVA; 2020).
Portanto, nota-se que não basta apenas a lei ser modificada por meio de fato
ocorrido e que pressione a autoridade a legislar ou tomar decisão no calor do momento.
O aprimoramento, no tocante a legislação para menor da qual se dispõe, foi alcançado por
meio de muito esforço e em longo espaço de tempo e isso não poder ser jogado fora ou
relegado ao passado de forma simples.
4.2 Ministério Público e a efetividade dos Direitos Fundamentais
Como é sabido por todos, a Magna Carta de 1988 não é somente um documento
no qual se encontra assegurado às liberdades e por meio do qual se organiza de forma
democrática o Estado, governado, indireta ou diretamente, pela população. Trata-se de um
documento histórico, elaborado após um longo, fracassado e doloroso regime ditatorial.
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No decorrer dessa época excepcional, a ordem constitucional foi subjugada, por meio do
ato de força do regime.
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Na época posterior, isto é, a da redemocratização, a sociedade civil clamou por
uma nova ordem constitucional, que não fosse pautada em constituições pretéritas. A nova
ordem constitucional, que reiniciou a contabilidade jurídica, foi elaborada, sofrendo
interferência de inúmeras ordens (SCUSSEL, 2019).
É notório que, o lobby eficaz realizado pela Confederação Nacional do Ministério
Público, no período da constituinte, foi fundamental para o acompanhamento e o
desenvolvimento o capítulo da constituição afeiçoado ao Ministério Público, alcançando,
com a aprovação do texto dos dispositivos 127, 128 e 129, uma substancial autonomia e
discricionariedade de seus participantes em face dos demais poderes (TEIXEIRA, 2008).
O Ministério Público, ainda que figure no papel contramajoritário – cujo membro
não é eleito pelo voto da população – recebeu atribuição que supera a sua então função
de ombudsman ou defensor do povo, para ser enaltecido a mecanismo de concretização
de demanda social, o que, evidentemente potencializou a judicialização da política. Assim,
durante o procedimento de modificação do regime ditatorial para o regime democrático,
a Magna Carta de 1988 é a prova da concordância política, tendo em vista ter sido
desenvolvida na reconciliação de força democrática com força não democrática, o
Ministério Público adquiriu um perfil inovador (DEBARBIEUX; BLAYA, 2002).
A bem da verdade, o Ministério Público já detinha a função de ombudsman ou
defensor da população, ademais ao mesmo era incumbido o papel de ajuizar ações civis
públicas para defender o interesse coletivo e individual indisponível, com a autorização da
legislação federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Dessa forma, por meio do esforço dos
membros da Confederação Nacional do Ministério Público, esse papel foi reafirmado e
aumentado através de garantias institucionais e de atribuição funcional exclusiva,
proporcionando uma atuação ainda mais efetiva de seus membros (MILANO FILHO, 2002).
Na prática, há uma tendência em pensar que o membro do Ministério Público é o
órgão fiscalizador principal da administração pública, por seu aspecto apartidário – em
virtude de seu membro não ser escolhido por votação popular e possui vedação clara que
o impossibilita conciliar o exercício profissional com a aspiração político-partidária (art.
128, §5º, inciso II, alínea “e”, da Constituição de 1988) – e sobretudo, pela característica
impessoal que o cargo público impõe (VIEIRA, et al. 2008).
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Normalmente, o membro do Ministério Público não detém ou mantém forte
vinculação familiar ou pessoal com a comunidade a que serve, formando-se uma das
poucas autoridades públicas na localidade sem pretensão ou inclinação política. Tratandose, de forma geral, de personalidade confiável, sem interesse, e com enorme poder
persuasivo e articulação na vida da sociedade (SCUSSEL, 2019).
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Diametralmente oposto aos magistrados, a quem se espera condutas imparciais, o
membro do Ministério Público precisar manter posturas impessoais, o que não
impossibilita que possa tomar partido em face da defesa da ordem jurídica, da democracia
e do direito coletivo e individual indisponível, valendo-se de forma exclusiva do poder de
promover ação penal e instaurar investigação civil contra político e beneficiário de
corrupções burocráticas, todavia, sem poder decisório no campo da justiça. Entre outras
novidades, o novo contorno do Ministério Público foi o que assegurou a vinculação dos
poderes a um projeto eficaz de ascensão de direitos fundamentais (FÁVERO, PINI, SILVA;
2020).
Portanto, pode-se deduzir que o Ministério Público goza de uma ampla
legitimidade diante da sociedade civil, todavia, normalmente, as pessoas não sabem de
forma exata delinear quais são os seus papéis, tendo somente um olhar geral de defensor
dos direitos da população. Especialmente no município, os membros do Ministério Público
são vistos como agentes públicos locais, controlando e fiscalizando a administração
pública, podendo, com notável legitimidade jurídica e social, impor obrigação de cunho
prestacional e processar o político que não cumpre a legislação.
4.3 Necessidade de abrangência dos direitos de crianças e adolescentes
Os direitos das crianças e dos adolescentes no país, no decorrer dos anos, vem
modernizando, ainda que se tenha pouco registro e referência até o início do século XXI.
Destaca-se a seguinte fase do direito das crianças e dos adolescentes, no país, segundo
estudiosos: abandono da criança no Brasil colônia.
Nessa época, a criança abandonada era de responsabilidade do município, que
não tinha nenhuma efetiva ação para assumir responsabilidade, pois alega a ausência de
recurso econômico e logístico, sendo que, na prática, o que acontecia era um verdadeiro
descaso com esses serviços. Em face dessa situação, desenvolveu-se no país, a roda do
exposto (MILANO FILHO, 2002).
Roda do exposto, pautada em uma organização criada na Europa medieval, a roda
do exposto perdurou no país durante os três importantes regimes da época colonial, e,
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apenas na época republicana, em meados da década de 1940, findou-se (MACEDO; PIRES;
ANJOS, 2014).
Essa roda constituía-se de uma tábua cilíndrica repartida ao meio, que era fixada
em um muro ou janela da instituição (mosteiro e hospital), no qual os expositores
colocavam as crianças que pretendiam abandonar, e impulsionaram a forma cilíndrica que
girava, como consequência disto, introduziu o infante para o seio da instituição, e logo
após, acionando uma espécie de sirene chama a atenção dos responsáveis pela vigilância
que ali chegara crianças, dando, nesse intervalo de tempo, possibilidade de fuga e de
garantia do anonimato dos expositores que abandonaram os infantes na instituição
(SCUSSEL, 2019).
Essa roda se multiplicou, e acolheu crianças até meados do século XIII, quando os
médicos começaram a relatar diversos casos de mortalidade nessa instituição de
acolhimento aos infantes abandonados, quando, então, deu-se início a uma campanha
para acabar com a ditas rodas, a qual foi abolida de maneira forma em 1937 (CARVALHO,
2013).
A legislação nº 8069, de 13 de julho de 1990, inseriu o ECA, que se originou dos
momentos democráticos de criação do dispositivo 227 da Magna Carta de 88, o qual
propôs um novo paradigma para a proteção desse, que hoje é sujeito de direito, pessoa
em fase especial de desenvolvimento, destinatário de absoluta prioridade. As normas da
referida legislação objetivam tutelar o direito da criança e do adolescente, de maneira
exclusiva, bem como da maneira mais ampla, determinado procedimentos e ações e
aprimoramento dos seus direitos (FÁVERO, PINI, SILVA; 2020).
Ademais, determina o mecanismo para assegurar o direito das crianças e dos
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Essa norma, garante um mecanismo de
prevenção à violência contra a criança e ao adolescente, assim como, cria medida que
protege e estabelece procedimento para oitiva de depoimento do menor na esfera
judiciária e policial (MACEDO; PIRES; ANJOS, 2014).
O diploma legal em questão, como maneira de salvaguardar os menores da mais
constrangedora situação, determina que na hipótese de prestação de depoimento, seja ao
órgão de proteção, na delegacia, ou ainda no fórum judicial, as crianças devem ser
ouvidas/inquiridas por escutas especializadas, com objetivo de diminuir a consequência do
ato.
5. Das Medidas Socioeducativas
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As medidas socioeducativas são manifestações do Estado, respondendo aos autos
infracionais cometidos pelos menores de 18 anos, de natureza jurídica impositiva,
retributiva e sancionador, tendo como objetivo sua aplicação inibir a reincidência,
elaborada com fins pedagógicos-educativos (SCUSSEL, 2019).
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Seu aspecto impositivo é em razão do mecanismo ser transacional
independentemente da vontade dos menores infratores, irá ser aplicada, por suas ações
ou omissões, eles quebraram a regra de convivência dirigida a sociedade, tem o caráter
retributivo pelo fato de ser uma resposta estatal aos atos infracionais praticados (MILANO
FILHO, 2002).
Ao se cometer o ato infracional, dá-se início às ações socioeducativas através de
representações por membros do MP, posteriormente cabe aos magistrados aplicarem as
medidas socioeducativas mais adequadas ao caso (DEBARBIEUX; BLAYA, 2002).
O ECA delimitou as medidas socioeducativas que podem ser impostas ao
adolescente autor de ato infracional, através de um rol taxativo disposto no artigo 112.
Essas medidas socioeducativas podem ser definidas como medidas jurídicas aplicadas em
procedimentos adequados aos adolescentes autores de atos infracionais (CARVALHO,
2013).
De acordo com o ECA em seu art. 112, as medidas socioeducativas são as
seguintes:
Art. 112 Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
lll – prestação de serviços à comunidade;
lV – Liberdade Assistida;
V – Inserção em regime de semiliberdade;
Vl – Internação em estabelecimento educacional;
Vll – Qualquer uma das previstas no art. 101, i a VI.
§ 1 A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
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§ 2 Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a
prestação de trabalho forçado.
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§ 3 Os adolescentes portadores de doenças ou deficiência mental
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado
às suas condições.
Abaixo, será feita algumas considerações sobre as medidas mais comuns de serem
aplicadas aos menores infratores.
5.1 Advertência
É a medida socioeducativa mais branda, trata-se de advertências verbais que serão
reduzidas a termo, assinadas e aplicadas pelo membro do MP ou pelo Magistrado, aos
adolescentes que, pela primeira vez, praticaram algum ato infracional de baixa gravidade.
O parágrafo único do artigo 114 do Estatuto da Criança e do Adolescente exige que as
advertências poderão ser aplicadas sempre que houver prova suficiente da materialidade
e indício de autoria (FÁVERO, PINI, SILVA; 2020).
Essa medida, em grande parte das vezes é banalizada por sua aparência simples e
singela, de certa forma porque é assemelhada a prática disciplinar no seio familiar ou
escolar, produz efeito jurídico na vida dos infratores, tendo em vista que passará a constar
do registro de antecedentes e poderá acarretar fator motivador para a eleição da medida
em eventual prática de novas infrações (MILANO FILHO, 2002).
Deve ser imposta no caso de adolescente primário, isto é, daquele que pratica ato
infracional pela primeira vez, ou daquele jovem que de forma eventual é caracterizado pelo
excesso próprio do impulso da juventude. Os menores são advertidos de forma oral,
comprometendo-se a não repetirem seus atos (SHECAIRA, 2008).
5.2 Da obrigação de reparar o dano
É uma medida imposta em procedimento que assegura o contraditório, que
garanta aos adolescentes os direitos constitucionais de igualdade processual, ampla
defesa, presunção de inocência bem como a assistência jurídica aos adolescentes. A
referida medida socioeducativa tem como finalidade a restituição da coisa, a reparação do
dano provocado à ou a compensação dos prejuízos por meio de outro mecanismo,
hipótese prevista no dispositivo 116 do ECA, todavia só terá validade se houver
concordância do infrator, como previsto no § 2 do artigo supracitado (CARVALHO, 2013).
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Esse é um mecanismo claro de proteção aos menores, tendo em vista que, fica
sujeito a medida socioeducativa, quando determina de forma expressa que só terá validade
com anuência dos menores infratores, pois possui um aspecto punitivo, de ressarcimento,
todavia amparado por uma proteção de anuência dos menores.
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Compreende-se que os adolescentes poderão obrigar-se a comporem o prejuízo
causado pela prática de seus atos infracionais. Essa medida, antes de ser punitiva, pretende,
de maneira pedagógica, orientar os adolescentes a respeitarem o bem e o patrimônio de
seu semelhante (SCUSSEL, 2019).
A referida medida tem aspecto punitivo educativo, tendo por finalidade
desenvolver o senso de responsabilidade dos infratores, fazendo com que estes não mais
se apossem de bens que não lhes pertença (TEIXEIRA, 2008).
Essa obrigatoriedade de reparação do dano causado é uma das medidas
socioeducativas que tem como objetivo promover a compensação das vítimas, através da
restituição do bem, do ressarcimento ou de outra forma.
5.3 Prestação de serviços à comunidade
Trata-se de uma medida alternativa à prisão bem como a internação, pena que se
iguala, quanto a seu efeito, à pena restritiva de direito do artigo 46 do Código Penal,
proporcionando aos infratores seu cumprimento junto à comunidade, sem que isso lhes
impeçam da convivência com seu familiar, afete seu estudo ou seu trabalho, pretende a
ressocialização dos condenados por meio de um conjunto de ações, medida e atitude,
como a finalidade de reintegra-los à sociedade (KASHANI; ALLAN, 1998).
Ao realizar trabalho junto à comunidade, os menores infratores não só estarão
cumprindo uma imposição judicial, como estarão desenvolvendo seu senso de
responsabilidade junto à tarefa executada nas instituições em que estiverem prestando os
serviços, e, sobretudo, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal (DEBARBIEUX;
BLAYA, 2002).
O ato de distribuição de tarefas será realizado conforme a aptidão do infrator. A
instituição que proporcionará o cumprimento da medida será a prevista no artigo 117 do
ECA, sendo o hospital, escola, entidade assistencial ou programa comunitário (VIEIRA, et
al. 2008).

155

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A aplicação das medidas contará com a supervisão de membros do Ministério
Público, Juízes, técnico social, que informará sua atividade e comportamento por meio de
relatório, e da própria comunidade (SCUSSEL, 2019).
A priori averigua-se a questão de a medida possuir de forma primordial a
recuperação, ressaltando-se sua proteção, retirando a punibilidade, abarcando a
peculiaridade individual dos menores infratores, na sua condição de capacidade, gravidade
das infrações e circunstância. Nessa esteira paira uma compreensão duvidosa sobre o
aspecto punitivo, ficando subjetivo, tendo em vista que o principal interesse é a proteção.
5.4 Liberdade assistida
A medida em questão consiste na subordinação dos infratores a um regime de
acompanhamento, ajuda e orientações realizadas por técnico especializado ou associação
competente, determinados por um magistrado.
É uma disciplina limitativa, afastando os jovens do convívio com seus familiares e
da sociedade, porém não de forma total. Ao orientador, impõe-se formação técnica, em
especial com curso superior na área da psicologia ou assistência social, para atuarem no
acompanhamento dos menores infratores, deve redigir relatório sobre a atividade e
comportamento dos adolescentes de maneira periódica, especificando o cumprimento da
obrigação estipulada pela autoridade judiciária (SOARES, 2005).
Além de acompanharem os infratores, os orientadores têm o dever de ajudar os
adolescentes e sua família, supervisionarem a frequência e aproveitamento escolar dos
adolescentes, atuarem em busca da profissionalização e inserção destes no mercado de
trabalho (MILANO FILHO, 2002).
Essa é uma questão complexa, pois é sabido que não há recurso humano
disponível para suprir a demanda do ramo da infância e juventude. Nem mesmo laudo e
parecer urgente, durante o procedimento da Vara, se encontra a quantidade ideal de
profissional, quanto mais para servir apenas um adolescente em realização das medidas
socioeducativas (FÁVERO, PINI, SILVA; 2020).
No tocante a situação atual do Brasil, o país atravessa uma grave crise econômica,
energética, política, como diversos outro problema, tem o sistema público designar agente,
para acompanhamento dos processos de forma individualizada, logo se torna um
mecanismo frágil, com baixa eficiência, sem poder utilizar cem por cento do que de fato
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os menores infratores poderiam se beneficiarem, muitas vezes não alcançando êxito
(DEBARBIEUX; BLAYA, 2002).
O ECA não determina um prazo máximo para a permanência da referida medida,
ela deve ser executada enquanto os infratores necessitarem, será averiguado junto ao
relatório entregue ao magistrado pelos orientadores (SCUSSEL, 2019).
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Portanto, fica a cargo do juiz, uma vez a contar com a reincidência dos menores,
assim, periculosos, podendo virem a causar mais dano do que já causaram, ficando dessa
forma a rigor com a tonalidade de punição, uma punição a ser aplicada, àqueles menores,
com aspecto sancionatório.
6. Considerações Finais
O método socioeducativo, em especial no tocante à medida de internação de
adolescente, não se mostra adequado ao ditame legal, por falta de políticas voltadas para
essa área por parte do poder Executivo. A questão de a norma não ser eficaz provoca,
ainda, um problema de ineficácia social, pois ainda que a sanção seja aplicada, a sociedade
não tem a percepção de que o problema está sendo de fato solucionado e clama por
medida mais severa.
Para que as medidas socioeducativas produzam eficácia, o governo necessita se
organizar internamente, onde sua ação possa ser de forma consciente, pensada, no qual
possibilite criar meios que tornar a medida socioeducativa eficaz, que se tem deixado de
lado em recurso infra estrutural contemporaneamente, sendo imposta por profissional
desqualificado, mal remunerado, que espera do governo uma resposta que não chega,
como um efeito dominó, se sente desmotivado, desestimulado desestruturado, que, nessa
realidade podre, poderia ser sim mudada, mesmo tendo o conhecimento de que só
investimentos na área de instituição e problematização dos menores, não solucionaria o
índice de criminalidade, que se assemelha a uma guerra.
Mas sim, reduziria a vergonha do país em face dos demais, pois é degradante a
forma que o menor infrator é tratado no país por aquele que detém o controle, no qual
não é feito o básico que poderia ser realizado aos menores e a eficácia das medidas
socioeducativas.
Portanto, conclui-se que o desenvolvimento da dignidade humana e o exercício da
cidadania plena superam a sua mera proclamação, restrita ao discurso, mas renegada na
prática, ou basicamente o cumprimento de lei (que, em grande parte das vezes, quando
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não se torna letra morta, são implementar por meio de política pública paliativa que
concretiza uma dignidade humana simplesmente formal). A cidadania, dessa forma, não
pode ser entendida somente em nível legal, necessita um exercício constante de ação
prática e de resultado, que assegure efetivamente os direitos.
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RESUMO: O objetivo desse artigo é realizar é descrever uma conjuntura sobre o tráfico de
mulheres para fins de exploração sexual no Amazonas. Ordenada em uma pesquisa
bibliográfica, desenvolvendo sobre o do tráfico humano na história do Brasil e a questão
social das vítimas de tráfico. O tráfico de seres humanos é um fato criminal de alta
complexidade e violação aos direitos humanos, onde grupos criminosos exploram o ser
humano de variadas formas em troca de capital, tornando-o objeto de um grande negócio
comercial de alta rentabilidade. Esses delitos criminosos tornaram-se instrumentos de
escravidão e violência, tanto é assim, acabar com a comercialização sexual é muito mais
delicado do que se imagina, porque hoje este ato ilícito penal só perde em quantificação
financeira para o narcotráfico e o tráfico de armas, segundo pesquisas”, afirma o advogado
Antônio Everton, membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo.
Palavras-chave: Tráfico de mulheres. Exploração sexual. Estado do Amazonas
ABSTRACT: The purpose of this article is to describe a situation regarding the trafficking
of women for sexual exploitation in Amazonas. Ordered in bibliographical research,
developing about human trafficking in the history of Brazil and the social issue of trafficking
victims. Trafficking in human beings is a highly complex criminal fact and a violation of
human rights, where criminal groups exploit human beings in various ways in exchange for
capital, making them the object of a large commercial business with high profitability.
These criminal offenses have become instruments of slavery and violence, so much so,
ending sexual commercialization is much more delicate than one imagines, because today
this criminal illicit act only loses in financial quantification for drug trafficking and arms
trafficking, according to surveys”, says the lawyer Antônio Everton, member of the Human
Rights Commission of the OAB of São Paulo.
Key-Word: Traffic of women. Sexual exploitation. state of Amazonas
1.INTRODUÇÃO
O crime de tráfico de seres humanos retrata hoje um problema mundial e de
natureza multidisciplinar, exigindo, portanto, análise e tratamento com a mesma
amplitude. Para abordá-lo, faz-se necessária a realização de um estudo extenso, que
perpassa por variados campos teóricos e práticos que o circundam. Difícil discorrer sobre
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o mesmo sem trazer a lume aspectos que com ele se relacionam, tais como a pobreza, a
exclusão social, as questões de gênero, a desigualdade entre Estados, o crime organizado,
a globalização, a migração, dentre outros.
O crime de tráfico de seres humanos vem causando grande repercussão no mundo,
merecendo destaque tanto no contexto nacional como no internacional. A razão pela qual,
nos dias de hoje, esse crime converge para si as atenções mundiais repousa na sua
gravidade e na celeridade de seu alastramento por todo o globo.
O Brasil, juntamente com os demais países em desenvolvimento, e um dos principais
fornecedores de pessoas as redes internacionais de tráfico humano, sendo também um
dos países em que há uma grande pratica desse crime dentro de seu próprio território.
Nações como o Brasil são marcadas e prejudicadas pelo alto índice de pobreza e
por uma profunda desigualdade social, fatores que restam traduzidos na busca
desesperada de seus cidadãos, em especial as mulheres, por sobrevivência, e na falta de
perspectivas de vida futura, ambas circunstâncias fomentadoras do tráfico de seres
humanos.
Vários são os fatos que contribuem para que os países subdesenvolvidos assumam
a condição de provedores do mercado ilegal de mulheres. O Estado brasileiro e os outros
Estados da América Latina se dizem democráticos e, por esta razão, recebem o rótulo de
“democracias”, mesmo diante das constantes violações aos direitos básicos de seus
cidadãos.
A figura do Brasil como um dos maiores responsáveis pelo comercio internacional
de mulheres para fins de exploração sexual e um elemento que ameaça, por demais, a
condição democrática desse Estado de Direito, pois retrata o descaso do país com a
população feminina e com os direitos dos pobres e dos socialmente marginalizados.
O tráfico de seres humanos no Brasil e uma modalidade criminosa comum e de fácil
consecução em razão das práticas e das crenças discriminatórias históricas em relação a
mulher brasileira. Em todo o mundo, grande parte das mulheres continua sendo privada
de seus direitos fundamentais, não gozando de oportunidades iguais de educação, de
moradia, de alimentação, de emprego e de saúde em relação aos homens.
Na presente pesquisa, pretende-se fazer uma abordagem acerca do tráfico interno
de mulheres para fins de exploração sexual no Amazonas, devendo ser dada ênfase a
realidade que desponta na capital do estado, Manaus. Para dar subsídios a construção do
artigo foi utilizada uma pesquisa bibliográfica a partir de livros que tratam sobre o conceito
de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual no Estado do Amazonas o, sobre a
questão social, e o processo de medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para
162

www.conteudojuridico.com.br

coibir tal delito. O uso da internet se fez relevante, posto que o tema possui uma base
bibliográfica bem numerosa.
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Assim o trabalho foi sequenciado da seguinte maneira: no primeiro momento foi
descrito o Tráfico Humano na história do Brasil, na segunda parte a questão social das
pessoas traficadas, na terceira parte o Tráfico de mulheres e as formas de Exploração no
Amazonas e por último quais as medidas preventivas e repressivas que poderiam ser
adotas pelo governo e segue para as considerações finais.
2. TRÁFICO humano NA HISTÓRIA DO BRASIL
O tráfico humano, também chamado de tráfico de pessoas, é uma das atividades
ilegais que mais se expandiu no século XXI. A prática chama atenção mundial por
desrespeitar diretamente os direitos humanos, mas também por ser extremamente
rentável para os criminosos. Sobre o atrativo do Brasil, Emanuela Cardoso Onofre de
Alencar afirma:
O Brasil tornou-se o terceiro polo de atração de migrantes na
América, atras dos estados Unidos e da Argentina. Os desejos de
acesso a Terra, de melhores oportunidades e condições de vida
embalaram os sonhos de todos aqueles que aportaram nos portos
brasileiros. Vários foram os que conseguiram fazer do sonho
realidade, tendo acesso a terra, montando negócios nas grandes
cidades e vendo a vida prosperar. Outros, contudo, e esses eram a
maioria, foram os que fracassaram e continuaram com a vida difícil
no Brasil. Esse fato ocorreu porque muitos dos europeus que
migraram para o Brasil eram pessoas simples com pouca ou
nenhuma qualificação, analfabetos, que não encontravam
oportunidades em seus países de origem e migraram para tentar
mudar de vida.
A Organização das Nações Unidas (ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define
tráfico de pessoas como o “recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento
de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto,
de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar
ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter
controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração “.
Quando voltamos os olhos para a história percebemos que o tráfico de seres
humanos, para distintas finalidades, está presente em diversas fases do desenvolvimento
da humanidade. Existem relatos da comercialização de pessoas para trabalho escravo na
Idade Média (de 476 a 1453), durante a república romana. Com as lutas entre diferentes
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povos para conquistar novas terras, os vencedores passavam a possuir formas de dominar
os perdedores, que eram transformados em escravos para atuar na construção de cidades,
na realização de serviços domésticos, dentre outras atividades.
Durante os séculos das grandes navegações e das colonizações (XV a XVII), o
trabalho escravo se tornou fundamental pois novas terras precisavam ser conquistadas e
visando lucro rápido ao menor custo, a utilização do trabalho escravo era a saída ideal. O
tráfico negreiro representa, portanto, o mais notório tráfico de pessoas com fins lucrativos.
Por aproximadamente 400 anos (1501 a 1875), foi uma das principais atividades comerciais
administradas pelos impérios inglês, português, francês, espanhol, holandês e
dinamarquês. Durante essa fase, os negros africanos foram trazidos da África para serem
suprimento da mão-de-obra não remunerada em diversas colônias, como ocorrido no
Brasil, onde a escravidão foi base da economia durante os quatro séculos.
Calcula-se que entraram no Brasil aproximadamente quatro milhões de negros
africanos: Sobre a exploração sofrida pelos escravos africanos, Boris Fausto discorre que:
Admitidas as várias formas de resistência, não podemos deixar de
reconhecer que, pelo menos até as últimas décadas do sec. XIX, os
escravos africanos ou afro-brasileiros não tiveram condições de
desorganizar o trabalho compulsório. Bem ou mal, viram-se
obrigados a se adaptar a ele. Dentre os vários fatores que limitaram
as possibilidades de rebeldia coletiva, lembremos que, ao contrário
dos índios, os negros eram desenraizados de seu meio, separados
arbitrariamente, lançados em levas sucessivas em território estranho.
A partir do século XIX, a legislação internacional passou a voltar seus esforços na
proibição desse tráfico já que, com o tráfico negreiro, mulheres europeias eram trazidas
por redes internacionais de traficantes para a Europa e Estados Unidos da América e para
as colônias para trabalhar como prostitutas. O “tráfico de escravas brancas” se tornou
preocupante devido a um pânico moral nesses locais, que passaram a reivindicar
mecanismos de erradicação da prática. Surgem a partir de 1904 os primeiros instrumentos
legais para combater o tráfico nacional e internacional de mulheres, que mais tarde foi
chamado de tráfico de pessoas. As convenções compreendiam o tráfico como todo ato de
captura ou aquisição de um indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo.
No século XX, a Organização das Nações Unidas (ONU) manteve a construção de
diversas convenções e discussões sobre as ramificações do tráfico de pessoas. Em 1956, a
Convenção de Genebra repetiu os conceitos que já tinham sido construídos no passado e
ampliou o foco para outros pontos importantes, como o casamento forçado de mulheres
em troca de vantagem econômica; a entrega, lucrativa ou não, de menores de 18 anos a
terceiros para exploração. A Convenção de Genebra também confirmou a importância de
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os países membros estabelecerem medidas administrativas para modificar as práticas
ligadas à escravidão, assim como definir como crime essa e outras condutas ligadas ao
transporte de pessoas de um país a outro e a privação de suas liberdades.
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Em 1998 o Estatuto do Tribunal Penal Internacional passou a definir a escravidão
sexual e a prostituição forçada como crimes internacionais de guerra, contra a humanidade.
Assim, a Assembleia Geral da ONU criou um comitê intergovernamental para elaborar uma
convenção internacional global contra esses crimes e examinar a possibilidade de elaborar
um instrumento para tratar de todos os aspectos relativos ao tráfico de pessoas, em
especial de mulheres e crianças. O comitê apresentou uma proposta intensamente
discutida durante o ano de 1999, que foi aprovada como Protocolo de Palermo (2000) por
meio do qual o tráfico de pessoas se tornou um crime organizado transnacional, ou seja,
comum a várias nações.
A partir de 2000, vários protocolos e convenções foram adicionados a mecanismos
da ONU para que os Estados-membros mantenham esforços de combater o tráfico de
seres humanos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), criado em
1999, passou a ressaltar também o envolvimento do crime organizado na atividade e
promover medidas eficazes para reprimir ações criminosas relacionadas. Todos esses
esforços internacionais para enfrentar o tráfico de pessoas foram importantes para
considerá-lo uma forma moderna de escravidão.
3. TRÁFICO DE MULHERES UMA QUESTAO SOCIAL
De acordo com a PESTRAF, as maiores vítimas do tráfico internacional de seres
humanos são as adolescentes e mulheres adultas solteiras ou separadas judicialmente,
entre 15 e 25 anos, assim, com disponibilidade para deixar o país. De forma majoritária
estas são traficadas para outros países e aquelas são vítimas do tráfico interestadual ou
intermunicipal. Espanha, Holanda, Venezuela, Itália, Portugal, Paraguai, Suíça, Estados
Unidos, Alemanha e Suriname são os principais destinos internacionais das pessoas
aliciadas. Segundo Marcel Hazeu, articulador e pesquisador da ONG os direitos:
Olhando para o tráfico de pessoas a partir de uma lógica econômica
e de amenização de problemas sociais, ele se apresenta até como
“solução”. Mulheres, mães jovens e solteiras, pobres e sem
perspectivas (que deveriam ser prioridade das políticas públicas)
deixam o país e “desaparecem” como problema social e ainda enviam
dinheiro, ganho a duras custas, ao Brasil para ajudar sua família,
garantindo a entrada de dinheiro no país e melhoria de vida da sua
família.
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A Fundação francesa Scelles, que luta contra a exploração sexual, divulgou que há
cerca de 42 milhões de pessoas em situação de prostituição no mundo; 75% dessas são
mulheres com idade entre 13 e 25 anos.
O relatório da OIT sobre o assunto acrescenta que são de classes populares,
apresentam baixa escolaridade, habitam em espaços urbanos periféricos com carência de
saneamento, transporte (dentre outros bens sociais comunitários), moram com familiares,
têm filhos e exercem atividades laborais com baixa remuneração. Muitas delas já foram
submetidas a alguma forma de prostituição.
O mesmo relatório avalia que entre as causas do tráfico de pessoas para fins de
exploração sexual estão: instabilidade política, econômica e civil em regiões de conflito,
emigração não legalizada, violência doméstica, ausência de oportunidades de trabalho.
Esta última é maior motivação por conta da vulnerabilidade social e econômica em que
essa situação insere as mulheres.
Toda essa relação de exploração reflete claramente que o tráfico de mulheres é uma
das maiores expressões da ação da sociedade capitalista na vida das mulheres
trabalhadoras, as quais, precisando sobreviver, submetem-se a condições de vida
degradantes. Nos períodos de crise, como o que vivemos atualmente, isto tende a se
agravar, como mostram os dados, já que a exploração da classe trabalhadora como um
todo, aumenta. O capitalismo, todos sabemos, se fundamenta na realização de lucro para
poucos à custa do trabalho de muitos e a qualquer preço.
A sociedade capitalista expõe o corpo das mulheres, utilizando para vender os mais
variados produtos e leva esta mercantilização até as últimas consequências, tornando as
próprias mulheres mercadorias, as quais se vendem, se compram, se usam e se exploram
da maneira mais cruel.
Esta dura realidade coloca a toda classe trabalhadora e em específico às mulheres a
necessidade de lutar para colocar fim a esta exploração e opressão. Coloca a necessidade
de organização para que tenha fim de uma vez por todas este sistema, que se utiliza do
corpo, do sangue, do trabalho de uma enorme parcela da população para enriquecer uma
minoria. Segundo Iamamoto (2001) a expressão “questão social”:
diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais
engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a
intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da
produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade
humana – o trabalho –, das condições necessárias à sua realização,
assim como de seus frutos (p.10).
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Dessa forma, a questão social está ligada a desigualdade que, por sua vez, gera
várias expressões como o desemprego, violência, fome, pobreza, dentre outros, e na
conjuntura atual evidencia-se a problemática do tráfico humano, bem como considera
Barbosa (2010):
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Se na escravidão o domínio se dava por um direito de propriedade
reconhecido, no tráfico de pessoas é a vulnerabilidade em que se
encontra a vítima que favorece sua submissão aos traficantes,
transformando-as em mercadorias a sua disposição, exploradas física
e sexualmente (p. 21).
4. Tráfico de mulheres para fins de exploração sexual no amazonas
Na Amazônia, a mulher sempre foi percebida em segundo plano. Os programas de
desenvolvimento, os investimentos, as políticas socioeconômicas sempre foram
direcionadas para o agronegócio e mineração, que procuram trabalhadores masculinos.
A presença da mulher e as questões da sua sobrevivência foram consideradas uma
consequência do trabalho masculino. Nesta lógica, as mulheres migraram para dentro da
Amazônia atrás dos homens pioneiros, seringueiros, garimpeiros, trabalhadores de
construção, marinheiros e caminhoneiros para ocupar os serviços por eles desejados:
trabalhadoras domésticas, prostitutas e/ou para um eventual casamento, muitas vezes
através de aliciadores e traficantes.
Este dinamismo fragilizou a posição da mulher na Amazônia e produziu uma cultura
permissiva à exploração da mão de obra feminina no mercado de sexo e no âmbito
doméstico.
É este contexto que contribui para a configuração do crime do tráfico de mulheres,
do qual este artigo pretende expor uma de suas múltiplas facetas, apresentando alguns
desses sujeitos do tráfico , mulheres amazônidas, cuja história pessoal e familiar revela uma
realidade de violência, exploração, migração e trabalho precoce, todas características
relacionadas tanto a problemas econômicos quanto a marcadores simbólicos de gênero,
contextualmente situadas que determinam as trajetórias dessas mulheres.
Na pesquisa sobre tráfico de mulheres do Brasil e da República Dominicana para
Suriname, conhecemos 18 mulheres brasileiras, amazônidas (entrevistadas ou através do
contato com familiares). A intenção foi conhecer os sujeitos, em especial as mulheres
vítimas ou envolvidas em situações de tráfico, percebendo-as não apenas como números
frios, estimativas, prováveis testemunhas em algum processo.
Nossa pretensão, desde o início, foi mostrar os sujeitos, suas vidas concretas e o
drama humano que os números, na maioria das vezes, escondem. A preocupação é
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também fugir da tendência à espetacularização da pobreza ou das experiências vivenciadas
por estas mulheres, e buscar compreender pontos de vista e diferentes formas de como
estas experiências são significadas. Todas jovens, entre 17 e 34 anos de idade. Oriundas de
famílias pobres, com baixa escolaridade, solteiras ou que mantêm união com homens que
vivem no exterior e lhes ajudam esporadicamente. Outras ainda mantêm uma relação
instável, de idas e vindas, com homens brasileiros, sendo que nenhuma se diz casada.
A maioria delas é mãe e, também, são responsáveis pelo sustento da família
confirmando a tendência de aumento da participação das mulheres como chefes de
domicílios, cujo percentual no estado do Pará é de 31,28%. (IBGE. Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios / PNAD. 2006). Estas mulheres vivem em diversos arranjos
familiares: algumas vivem com seus filhos, outras vivem com diversos tipos de parentes
(mãe, avó, tia, irmã, cunhados, conhecidos). Há também as que vivem sozinhas. Os filhos
delas, em geral estão com outras pessoas: pais, avós, tios ou conhecidos.
Essa separação das famílias também é comum num contexto de escassez de
recursos em que as pessoas buscam alternativas de sustento através de sucessivas
separações, reagrupamentos, negociações diversas. Essa é um pouco a cara nova das novas
famílias pobres na Amazônia. No mais, essas mulheres repetem as mesmas características
da população pobre: baixa escolaridade, experiência de trabalho informal ou subemprego
(bicos ou trabalho doméstico predominantemente), baixíssimos rendimentos. É muito
comum elas sobreviverem da pouca e irregular ajuda dos pais de seus filhos, ajuda esta
que não é obtida sem certo esforço ou sacrifício (elas precisam pedir várias vezes, ir atrás,
etc. ).
Elas moram em bairros da periferia, bem afastados do centro, ou em pequenos
municípios do interior do Estado. Suas casas estão em condições bastante precárias.
Poucos cômodos em que se distribuem várias pessoas com relações de parentesco bem
diversificadas. A vontade de mudar de vida, ter uma vida melhor é a marca comum.
Nessa outra Amazônia, tão real quanto sua exuberante floresta, as tramas que se
tecem e tecem a vida dos seus sujeitos também são reais. Evidentemente, que estas
mulheres não podem ser tomadas como representantes do povo da Amazônia em sua
totalidade, mas certamente, são alguns deles e porque não, resultantes também do
processo de “desenvolvimento” aqui empreendido. Não dizemos que são heroínas, nem
vítimas ou vilãs, tampouco pretendemos tomá-las como representativas de todo um
conjunto de mulheres, de forma que pensemos ser possível generalizar as situações
relatadas. São sujeitos concretos, que se constroem nas redes de relações que vivenciam.
Desta forma, são sujeitos envoltos em uma multiplicidade de questões, com todas
as limitações e contradições que a vida humana é capaz de revelar. Ao falar da vida dessas
mulheres, impossível não falar das suas relações com outras mulheres e com os homens e
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daí a alusão ao gênero e da forma como essa categoria é atravessada por outras
definidoras de poder, tais como classe, raça, nacionalidade e idade.
É impossível não pensar na sociedade moderna como marcada pela moral sexual
cristã, com a dominação masculina e a submissão da mulher. No caso do tráfico de
mulheres esta situação é levada às últimas consequências.
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A literatura feminista ou sobre a condição da mulher é fértil em demonstrar o
esforço da sociedade na produção da feminilidade submissa e obediente (ao homem,
essencialmente). Logo, as primeiras características definidoras de uma identidade feminina
fazem-se em relação, ou em contraposição, à identidade masculina. É como se a mulher
aprendesse a se pensar a partir do homem ou por ele.
Como a água dos rios da Amazônia que sempre estão em movimento, correndo e
penetrando na floresta e buscando seu caminho ao mar, os homens e mulheres da
Amazônia, índios, quilombolas, garimpeiros, homens e mulheres urbanos parecem em
constante migração. Expulsos das suas terras, fugindo da miséria e violência, em busca dos
eldorados que a Amazônia promete conter.
A melhoria de vida está na promessa de um outro lugar, pois não há investimentos
púbicos ou privados para encontrá-las no lugar onde mora. Neste vai e vem na Amazônia
as fronteiras nacionais são principalmente políticas e pouco concretas, físicas, reais. Muitos
povos e pessoas se movimentam entre os países da Amazônia como se fosse parte da
mesma realidade de floresta, garimpos, violência, contradições e principalmente a
afirmação da “não-cidadania”. É no vácuo deixado pela ausência de políticas sociais e
econômicas que chegam até os amazônidas desconsiderados, as redes criminosas que
organizam a exploração como se fosse uma resposta, propostas de “ajudar” as mulheres e
suas famílias, aquelas às quais o investimento do Estado não chegou.
Para essas famílias e para sociedades inteiras, é sobre as vulnerabilidades e sobre
seus sonhos de vida digna que as redes de exploração atuam. O ponto de partida é uma
abordagem às mulheres “coincidentemente” num momento em que essa vulnerabilidade
é mais evidente: perderam o emprego, sofreram ou estão sofrendo violência doméstica,
tem filhos pequenos, foram abandonadas pelos companheiros.
Os aliciadores são pessoas da comunidade que estão próximas às mulheres, às vezes
parentes, que oferecem a oportunidade de emprego no exterior, geralmente na
prostituição, acenando com altos ganhos num curto prazo. Para outras a proposta é mais
enganosa: trabalho de babá, garçonete, vendedora de lojas. São as propostas que elas não
recebem em Belém, ou que não podem assumir pois precisam estar com seus filhos. O
sonho de comprar uma casa, reformar a casa dos pais, dar as coisas para os filhos, ter
roupas, comidas parece descortinar-se
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O segundo sujeito que a rede de tráfico apresenta como parceiro das mulheres é
justamente o dono dos clubes onde elas são mantidas em cárcere privado e exploradas ou
alguns de seus amigos. De início, ele assume a postura de amigos, que trata bem, algumas
são até recebidas com flores, se apresenta como a pessoa que quer que ela ganhe
rapidamente seu dinheiro e que resolve os conflitos entre as mulheres no clube. Até o fato
de não pagar em dinheiro para as mulheres, mas somente anotar num caderno seus
ganhos e despesas (explicitamente manipuladas com multas arbitrárias) é apresentada
como se fosse um cuidado e investimento para o futuro.
A rotina nos clubes é nociva: horário rígido para fazer salão e atender aos homens,
com obrigatoriedade de cumpri-lo mesmo quando doentes ou menstruadas, neste caso
são obrigadas a usar esponjas na vagina para conter o fluxo, não controle dos seus ganhos
que é feito pelo dono do clube pelo qual são sucessivamente lesadas, cobranças extorsivas
pelo valor das passagens aéreas, habitação, transporte e roupas que é tudo controlado
pelo clube. Há ainda controle médico obrigatório e quinzenal, por um serviço público ou
privado, porém ambos pagos pelas próprias mulheres.
Este controle é justificado como cuidado e preocupação com o bem estar delas,
ainda que, em caso de doença as mesmas precisam pagar para receber tratamento, são
multadas por não poder trabalhar e podem ser expulsas do clube e do país sem direito a
nada. Os resultados de exames que atestam doenças graves como AIDS, por exemplo, são
repassados para os donos dos clubes e não para as mulheres.
As tentativas de denúncias resultaram desestimuladas pela morosidade, falta de
sensibilidade com a situação das mulheres, tratamento moralista e preconceituoso com
que foram tratadas. Os processos que chegam a ser instaurados não se concluem, os
acusados permanecem impunes e as mulheres descrentes de que vale a pena denunciar.
Algumas não acham que foram vítimas de um crime, logo não têm o que denunciar.
Muitas outras temem por suas vidas e de suas famílias, já que parte da rede está
bem próxima, é vizinha. A rede de assistência à mulher não chega a incluí-las. A única
mulher que foi “atendida” ficou num albergue por três meses para garantir que ela
denunciasse os traficantes. Há aquelas que voltam grávidas e, segundo elas mesmas
referem, com uma situação bem pior do que a anterior. Os elementos de reprodução da
situação de violência se configuram: nenhuma condição de emprego, estudo, inserção
social, mais um filho pra criar, novas vulnerabilidades.
5. MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS
O governo deve trata as vítimas do tráfico de mulheres a partir de uma perspectiva
de direitos humanos e trabalhistas, não como criminosas ou imigrantes ilegais. As medidas
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antitráfico não devem discriminar, criminalizar, estigmatizar ou isolar as mulheres, pois isso
as torna mais vulneráveis a outras violações.
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“As mulheres, como vítimas do tráfico, devem receber garantias de viver livres de
perseguição ou do assédio de pessoas que ocupam posição de autoridade. O governo
deve promover a adequação de sua legislação nacional aos instrumentos internacionais
relativos ao tráfico de pessoas e implementar programas de ação para o enfrentamento do
mesmo, que incluem medidas preventiva, repressivas e assistências. Devendo ainda,
reforçar e capacitar as estruturas locais existentes no sentido de dar-lhes condições para
reduzir a exploração sexual e o tráfico de pessoas”. (Jesus Damásio Saraiva, 2003).
O governo deve aprofundar o estudo e a compreensão sobre a prostituição e o
trabalho escravo de mulheres e meninas existentes nas diferentes regiões do país, para
permitir o planejamento de estratégias adequadas para a proteção das vítimas, a
investigação dos crimes e a punição dos responsáveis.
“O governo deve assegurar que o processo não ocorra em detrimento ou prejudique
os direitos da pessoa traficada e que seja consistente com a segurança psíquica e física da
pessoa traficada e das testemunhas. No mínimo, o governo assegurar: que o ônus da prova
recaia sobre a Promotoria e não sobra a vítima: que a Promotoria chame a depor ou
consulte ao menos um especialista sobre os efeitos do tráfico na vítima; que os métodos
de investigação, detecção, coleta e interpretação de provas minimizem a intrusão, não
degradem a vítima nem reflitam uma visão tendenciosa do gênero. O Governo deve
informar à pessoa traficada seu papel, o escopo, duração e progresso do julgamento e a
disposição de seu caso”.
O Governo deve assegurar que, quando uma pessoa dor acusada de algum crime,
durante o processo em que figure como vítima do tráfico, tenha oportunidade de alegar
dificuldade ou coerção e na mesma prova deve ser considerada como fator de mitigação
da pena, caso seja condenada. Em casos envolvendo acusação de ter cometido crime
contra traficante, inclusive homicídio, a vítima deve ter a oportunidade de alegar
autodefesa e apresentar prova de ter sido traficada, e essa prova deve ser considerada
como fator de mitigação da pena, caso seja condenada.
Para obter condenações de traficantes, o Governo deve implementar políticas e leis
que permitam às vítimas a confiança necessária no sistema legal para que procurem ajuda,
denunciem e, caso queria, prestem testemunho em juízo. Deve ainda, tomar as medidas
necessárias para que as pessoas traficadas tenham o direito de mover ação criminal contra
os traficantes e outras pessoas que tenham abusado delas. No caso do traficante que tem
imunidade diplomática, os Estados devem suspendê-las ou expulsar o diplomata.
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“O Governo deve realizar parcerias com OSCs para a criação de abrigos ou para a
ampliação dos existentes, de forma a aprimorar o atendimento às vítimas da exploração
sexual e do tráfico de pessoas. O Governo deve providenciar assistência para a reintegração
e programas de suporte para as vítimas, de maneira a minimizar os problemas enfrentados
na reintegração na comunidade”.
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conclução
O desrespeito ao ser humano aparece como causa e consequência do tráfico
internacional de pessoas para fins de exploração sexual. A negação, logo nos primeiros
anos de vida, de direitos básicos como alimentação, saúde e educação impossibilita a
efetivação da dignidade da pessoa humana positivada como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.
A possibilidade de um casamento com um estrangeiro dotado de um perfil físico e
financeiro de príncipe encantado das histórias infantis, a falta de boas oportunidades de
trabalho em suas comunidades de origem, a necessidade de criar os filhos sem o auxílio
dos pais, ou a esperança juntar algum dinheiro para a compra de uma moradia para a mãe,
por exemplo, impulsiona milhões de pessoas a atravessar fronteiras com destino à
“coisificação”, pagando o preço da liberdade e, muitas vezes, da vida em troca das
promessas de realização de sonhos feitas pelos aliciadores.
O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas apesar de
reconhecer a possibilidade de homens figurarem como vítimas desse crime refere-se,
especialmente, à mulheres e crianças. Isso acontece devido ao paradoxo antigo e ainda
atual de inferiorização de gênero e geração, obstáculo que dificulta a consolidação
cotidiana destas pessoas como verdadeiros sujeitos de direitos e as torna vulneráveis aos
diversos tipos de exploração dentro e fora do país.
Embora remonte aos anos da colonização brasileira, a mercancia de pessoas no país
também é latente na contemporaneidade, agora, com contornos mais sofisticados e que
desafiam a política de desenvolvimento interno e a cooperação internacional entre os
diversos Estados do globo. Além da complexibilidade do crime organizado mostra-se
necessário também desmembrar os motivos que impedem a gradativa erradicação do
tráfico de pessoas, apesar do reconhecimento da gravidade do problema.
O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual na contemporaneidade tornouse um assunto extremamente complexo, pois se mostra como um crime de prática sigilosa
e que afeta diretamente aos direitos humanos. Embora o assunto seja muito sério e grave,
ainda é bastante restrito no que se refere ao debate acerca desta problemática. Constituise, assim, um grande desafio não só para os governos estaduais e municipais como para a
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sociedade em geral. Esse desafio assume proporções ainda maiores quando se trata de
tornar concreto o direito e atendimento às vítimas da exploração sexual comercial e do
tráfico para esses fins, especialmente aquelas ameaçadas pelas redes criminosas que atuam
nesta área.
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Dentro dessa perspectiva optou-se por trabalhar um tema tão complexo, para saber
as reais causas desse comércio do tráfico de pessoas, podendo assim contribuir para o
estudo e aprimoramento dos meios de prevenção do tráfico, que teve suas dificuldades ao
decorrer da elaboração do projeto, mas foi de grande relevância na construção de novos
conhecimentos.
Portanto, há a necessidade de elaboração de um Plano Estadual de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas que contenha prioridades, ações, metas e atividades para combater
o crime de acordo com as características do delito no Amazonas, levando em consideração
que as mulheres vítimas de exploração sexual comercial, diferentemente de outras regiões
do Brasil, já trabalham no mercado do sexo dentro das fronteiras do país e são captadas,
principalmente, através de pessoas que utilizam a aparelhagem turística.
Essa descentralização legislativa deverá significar não apenas o aumento no número
de documentos normativos, mas um maior comprometimento orçamentário estadual,
fortalecimento das articulações locais e ampliação nos debates e ações efetivadores de
direitos num espaço territorial ainda dotado de discursos que vitimizam e criminalizam,
majoritariamente, mulheres brasileiras que procuram o tão sonhado “lugar ao sol”.
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RESUMO: Uma das formas mais lesivas à dignidade do trabalhador e à sua integridade
física e mental é aquela constituída pelo denominado assédio moral. Isso pode ser visto de
uma perspectiva psicológica, mas também de outras ciências como o direito por exemplo.
Seus efeitos afetam diretamente a personalidade e a saúde mental do trabalhador. O
principal efeito pernicioso do bullying é a destruição da personalidade do trabalhador, que
causa o seu adoecimento com a incidência de patologias como depressão, estresse póstraumático, ansiedade, entre outras. Dessa forma, este artigo teve como objetivo geral
analisar que o assédio moral no ambiente de trabalho vai muito além de uma situação
ofensiva e/ou vexatória, além de especificamente demonstrar as consequências do assédio
moral no ambiente de trabalho; verificar as penalidades que possam inferir sobre o
assediador; e, identificar a dinâmica do assédio. Metodologia se utilizou do método
dedutivo com pesquisa bibliográfica e análise qualitativa. O artigo sugere que ao analisar
este fenômeno deve-se ser muito cauteloso em não apenas relacionar esses sinais com a
personalidade individual da pessoa afetada.Também é importante considerar a cultura
organizacional, o que em última análise justifica o porquê em certos comportamentos.
Organizações com esses perfis agem impunemente e em outras não.
Palavras-chave: Assédio Moral; Bullying; Cultura Organizacional; Dano Moral.
ABSTRACT: One of the most harmful forms to the worker's dignity and to their physical
and mental integrity is that constituted by the so-called bullying. This can be seen from a
psychological perspective, but also from other sciences such as law for example. Its effects
directly affect the worker's personality and mental health. The main pernicious effect of
bullying is the destruction of the worker's personality, which causes his illness with the
incidence of pathologies such as depression, post-traumatic stress, anxiety, among others.
Thus, this article aimed to analyze that bullying in the workplace goes far beyond an
offensive and/or vexatious situation, in addition to specifically demonstrating the
consequences of bullying in the workplace; verify the penalties that may infer on the
harasser; and, identify the dynamics of harassment. Methodology used the deductive
method with bibliographic research and qualitative analysis. The article suggests that when
analyzing this phenomenon, one should be very careful not only to relate these signs to
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the individual personality of the affected person. It is also important to consider
organizational culture, which ultimately justifies why in certain behaviors. Organizations
with these profiles act with impunity and others do not.
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Keywords: Moral Harassment; Bullying; Organizational Culture; Moral Damage.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O ASSÉDIO MORAL 1.1. O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO.
1.2. A DINÂMICA DO ASSÉDIO. 2. O DANO MORAL POR ASSÉDIO NA REFORMA
TRABALHISTA. 2.1. A TARIFAÇÃO DO DANO MORAL. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
No Brasil, o emprego é um tema da agenda trabalhista nacional desde a de cada de
1930. Por um lado, o problema da criação e manutenção de empregos é prioritário, por
outro, a qualidade do trabalho passa a ter interesse, quando juntamente com a
modernização técnica e administrativa afeta o fator humano, em especial a vinculação.
Este é o grande problema com a necessidade de criar ambientes de trabalho de
qualidade para competir na sociedade do conhecimento. Um primeiro passo da política
trabalhista federal tem sido reconhecer a realidade da existência de condutas que
constituem assédio moral no ambiente de trabalho que afetam a saúde e a produtividade
nos diversos ambientes de trabalho.
Este artigo mostra parte dos resultados da pesquisa “Culturas de Trabalho, Culturas
Organizacionais e Desempenho Produtivo em empresas e instituições em 10 cidades do
Estado de São Paulo (São Paulo-Capital, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Preto,
Araraquara, Americana e as 4 cidades do ABC Paulista Sano André, São Bernardo do
Campo, São Caetano e Diadema, realizada na Universidade de Campinas - UNICAP e
financiada pelo governo de São Paulo, no ano de 2015.
Através de referências a experiências de trabalho específicas, vários especialistas em
relações de trabalho e cultura do trabalho permitem identificar a presença deste fenômeno
no Estado de São Paulo eu posso serperfeitamente generalizado para o restante do país
ao mesmo ao mesmo tempo em que reconhecem que o país já está atrasado no
conhecimento do assunto. De lá, estimulam o interesse para que uma linha de pesquisa
relacionada a esta questão crucial pode ser desenvolvida.
No contexto internacional, começa-se a reconhecer que o problema material,
embora central, não é o único que os trabalhadores nos sofrem diferentes espaços de
trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) não só gera programas de
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combate ao desemprego e subemprego, mas também programas de proteção aos
trabalhadores em termos de condições de trabalho e meio ambiente, no que chama de
“aumento da qualidade do emprego”, e promove o termo “trabalho decente ”,
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O trabalho decente pode se entendido como trabalho produtivo, realizado em
condições de liberdade, segurança e dignidade. O conceito transcende os estudos
macroestruturais e leva em consideração progressivamente a necessidade de melhorar a
qualidade de vida no trabalho considerando aspectos subjetivos e psicossociais.
Nos Estados Unidos, existe um considerável corpo de pesquisas que, a partir da
teoria da organização, aborda a questão da importância da eficiência organizacional e da
qualidade de vida no trabalho para gerar ambientes de inovação, confiança e trabalho em
equipe para competir no mundo globalizado.
Como as organizações usam ou dispensam seus recursos humanos fará a diferença
entre uma organização saudável e outra que não é. Nas empresas norte-americanas, muito
progresso foi feito no tratamento do problema e é reconhecido que as auditorias de
Recursos Humanos nos Estados Unidos dedicam capítulos especiais à análise do assédio
moral - bullying, algo que ainda não ocorre em outros países.
Em virtude do exposto, cabe perguntar o que se entende por assédio moral no
ambiente de trabalho? Por que certas organizações apresentam esses comportamentos?
Para responder a esse questionamento, este estudo objetiva analisar que o assédio moral
no ambiente de trabalho vai muito além de uma situação ofensiva e/ou vexatória, além de
especificamente demonstrar as consequências do assédio moral no ambiente de trabalho;
verificar as penalidades que possam inferir sobre o assediador; e, identificar a dinâmica do
assédio. Metodologia se utilizou do método dedutivo com pesquisa bibliográfica e análise
qualitativa.
Assim, este artigo busca compreender a figura e a dinâmica do assédio moral nas
organizações. A tese proposta é que a violência no local de trabalho é detectada no seio
de certas organizações, em organizações que persistem em sua implementação como
forma tradicional de resolução de conflitos e controle organizacional.
Propõe-se levar em consideração os padrões e práticas de comportamento não
institucionalizadas que prevalecem no cotidiano de trabalho dos trabalhadores,
aprofundando-se nas experiências de trabalho e nos processos de assédio moral
colocando o foco de atenção na dimensão cultural.
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A perspectiva que interessa é o assédio moral na chamada cultura organizacional,
que é entendida como: uma dimensão das organizações que emerge na interação social,
ações organizacionais, estrutura e dinâmica, que se expressa em hábitos, estilos e modos
de trabalho compartilhados de se relacionar.
O trabalho consiste em duas partes. No primeiro, é feita uma análise do conceito de
assédio utilizado em vários países para se referir ao assédio moral o trabalho. O segundo
apresenta algumas observações a respeito de sua dinâmica.
1

O ASSÉDIO MORAL

O assédio moral tem a ver com eficiência organizacional, portanto, não é aceitável
moral ou economicamente, pois tem efeitos destrutivos para quem o recebe (efeitos para
a saúde) e custos para a organização e sociedade (impacto na produtividade de
empresas)(BEALE, 2001).
Na Europa, cada vez mais importância está sendo dada ao assunto, pois há um
consenso cada vez mais geral em enfatizar a importância da criatividade, da confiança e
do trabalho em equipe como condições para competir na sociedade do conhecimento.
Nesse sentido, entende-se que o assédio moral, pelos seus efeitos destrutivos nas pessoas
e na moral do trabalho, é um forte indicador de que essas condições não estão sendo
atendidas. Assim, a atual preocupação com o assédio moral não reside na sua novidade,
pois de uma forma ou de outra sempre ocorreu (SOUZA et al., s/d).
A novidade é sua não aceitação moral nas sociedades democráticas avançadas e a
crescente consciência de sua inadequação no complexo ambiente competitivo em que
operam as organizações modernas(SANTOS, 1999).
O fenômeno do assédio moral adquire cada vez mais centralidade em nos espaços
de trabalho, porém aqui poucos são os estudos que levam em consideração os problemas
relacionados à presença de ambientes de trabalho “tóxicos” e a forma como esse
fenômeno se processa no cotidiano das pessoas(CAVALCANTE, 2012).
Pouco se sabe sobre a natureza desse problema pelos trabalhadores, e mesmo por
aqueles que exercem a saúde pública.Alguns tendem monitorar o problema por meio da
Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho (AMSTRONG, 2008).
Pontos que merecem um especialem estudo são “conciliação trabalho-família”,
“igualdade de gênero” e “prevenção e combate à violência no trabalho”. No Brasil, só em
2001 a mídia começou a falar em assédio moral enquanto nos países nórdicos era um
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assunto que já era conhecido no início dos anos noventa. Ainda nos 2000, alguns trabalho
sobre saúde mental, fazem menção ao tema na área das doenças psicossociais, apesar de
identificarem em pares específicas dos seus estudos o tema das doenças psicossociais
conceituadas como alterações comportamentais determinadas predominantemente pelo
tipo de estrutura que afetam os indivíduos vulneráveis(ANDRADE, 2015)
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Dá para confundir o assédio Moral (bullying) com outros fenômenos como
discriminação, estresse e esgotamento. Outros a associam à insegurança (eliminação de
empregos, dispensas) ou intensidade das condições de trabalho (aumento do desgaste
físico e mental, sobrecarga de tarefas, terceirização, etc.), e isso como parte do advento de
novas formas de organização e flexibilização do trabalho ou maiores demandas de
produção do trabalhador, vinculadas à globalização(HIRIGOYEN, 2011).
Problemas que, embora possam ser o prelúdio do assédio são diferentes. Como
apontam os autores do Relatório Randstad, dizendo que o assédio é um fenômeno
profundamente complexo e qualquer simplificação, seja teórica ou estatística, pode levar
mais à confusão do que ao esclarecimento do fenômeno. Assim o assédio é vinculado a
determinadas culturas organizacionais permite tratar o fenômeno como um risco
psicossocial e não apenas como um problema pessoal da vítima já psicologicamente
afetada(LEYMANN, 1996).
1.1

O Assédio Moral no Trabalho

Denominado como “mobbing” em alguns países tem origem na mídia escandinava,
especialmente na Suécia, onde foi usada pela primeira vez para descrever o
comportamento hostil do empregador para com o trabalhador(RIBEIRO, 2016).
Segundo Antunes (2011), por assédio moral ou mobbing é necessário compreender
qualquer manifestação de comportamento abusivo e, principalmente, os comportamentos,
palavras, atitudes, gestos e escritos que podem ameaçar por sua repetição ou
sistematização contra a personalidade, dignidade ou a integridade física ou mental de um
indivíduo, colocando em risco seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho.
O tipifica o assédio moral é a repetição da violência moral em pequenas doses que,
por causar micro trauma frequente e repetido, configura a agressão ao trabalhador. Esses
são comportamentos repetitivos com efeitos cumulativos; Se os mesmos comportamentos
ocorrerem em tempo hábil, eles não podem causar danos; se o causam, não é tanto por
sua violência, mas por sua repetitividade. Excluem-se desse conceito a violência física e a
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discriminação, limitando-se a agressões sutis, que por isso mesmo são mais difíceis de
detectar e comprovar(MOREIRA, s/d).
Seguindo o conceito de Leymann (1996), mobbing consiste em atitudes hostis,
frequentes e repetidas no ambiente de trabalho que têm a mesma pessoa em destaque. É,
portanto, um processo de destruição, feito de comportamentos hostis que, observados
isoladamente, podem parecer triviais, mas cuja repetição constante tem efeitos
perniciosos.(MORAES, 2005.).
Moraes (2005) diz que o conceito clínico de bullying é caracterizado pelos seguintes
elementos: a) Elemento subjetivo, intencional ou finalístico, que se refere à situação em
que o assediador persegue, humilha, vexa, isola a vítima para que ela deixe o trabalho; b)
Elemento objetivo, que se refere a comportamentos hostis repetidos em um período de
tempo mais ou menos longo, portanto, depara-se com comportamentos sistemáticos que
obedecem a um plano e cujo efeito é a degradação do ambiente de trabalho e/ou das
condições de trabalho; c) Relação assimétrica: entre o assediador e a vítima, até pelo papel
que cada um desempenha, existe uma relação assimétrica de poder, seja de fato ou de
direito, e d) Resultado, em que se verifica o dano psicológico na vítima que origina o
assédio.
Piñuel e Zabala (2001, p. 33) classificam os comportamentos de assédio moral da
seguinte forma:
1) agressões com medidas tomadas contra a vítima; 2) Ataque por
isolamento social; 3) Ataques à vida privada; 4) Agressões verbais
como gritar, insultar, criticar permanentemente seu trabalho; 5)
Boatos: critique e espalhe boatos contra essa pessoa ”.
Beale (2001) agrupou os diferentes comportamentos de mobbing/assédio moral
nos seguintes títulos: “1) Ameaças ao status profissional, 2) Ameaças a reputação pessoal,
3) Isolamento; 4) Carga de trabalho excessiva e 5) desestabilização.
Em qualquer caso, tais comportamentos, se vierem do empregador ou de seus
representantes, ultrapassam em muito os limites do poder de gestão, incorrendo em
abusos e arbitrariedade, e se vierem de colegas de trabalho, violam o dever de todos de
respeitar a dignidade , saúde e direitos dos outros(MACHADO, 2009).
Em qualquer uma dessas modalidades, a característica do assédio moral é que o
comportamento de assédio é sistemático, responde a um plano, já que um ato isolado, por
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O que distingue o bullying de outros problemas semelhantes no ambiente de
trabalho é a intenção de causar danos, focalizando a ação em uma ou mais pessoas,
repetidamente e por um período de tempo(AMSTRONG, 2008).
Na ausência dessas características, pode-se falar de fatores de risco na organização
do trabalho, mas não de assédio moral. O assédio moral pode ser de vários tipos,
dependendo da relação hierárquica entre o assediador e o assediado na organização.
Quando - o que é mais frequente - quem o assedia é o empregador ou quem exerce
autoridade sobre o assediado, estar-se perante um “assédio moral vertical” (FREIRE, 2005).
Trata-se tipicamente de um caso de abuso de poder por parte do empregador, que
usa os poderes de que dispõe para dirigir a organização e os usa com o objetivo de derrotar
ou livrar-se do trabalhador, pelo que recorre à sua humilhação sistemática ou tende para
ele armadilhas, com graves consequências para a sua saúde ( stress, ansiedade,
etc.)(FLORINDO, 2002).
O assédio moral horizontal, por sua vez, tem como sujeito ativo um grupo de
trabalhadores e como sujeito passivo um trabalhador de hierarquia semelhante;
Geralmente, ocorre com o objetivo de prejudicar o avanço dos assediados, que os
agressores veem como um perigo para o seu próprio avanço e, até mesmo, a sobrevivência
no emprego (FERREIRA (2012).
Finalmente, existe o assédio moral misto, em que o comportamento hostil dos
próprios colegas, acrescenta-se a atitude complacente e até estimulante do empregador
ou de seus representantes, que não põem fim ao assédio, apesar de terem conhecimento
dele devido à denúncia da vítima(CAHALI, 1998).
Tolerar um "ambiente de assédio", mesmo que não seja a sua origem, responsabiliza
o empregador por tal conduta, pois tem a obrigação genérica de proteger os direitos
fundamentais dos trabalhadores, bem como a sua saúde no trabalho(ANDRADE, 2003).
O bullying é identificado como uma forma deviolência psicológica no local de
trabalho. Tem por objetivo intimidar, subjugar, ou livrar-se do trabalhador; trata-se de
consumir a vítima emocional e intelectualmente, com vistas a satisfazer a necessidade
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insaciável de atacar, controlar e destruir que o assediador costuma apresentar(ANDRADE,
2003).
Neste trabalho é apresentada a violência associada a uma determinada cultura
organizacional. Essa violência direta, por um lado, faz parte de uma ordem social
naturalizada no pensamento e na ação dos indivíduos, que se estabelece por um conjunto
de crenças, conteúdos ideológicos, discursos e práticas que colocam o destinatário em
desvantagem. Por outro lado, esse tipo de violência é utilizado por alguns como
mecanismo de resolução de conflitos e/ou controle de outros(ANDRADE, 2015)
1.2

A Dinâmica do Assédio

Distinguem-se diferentes formas de violência no trabalho: física, sexual ou
psicológica. As formas de expressão explícita da violência no local de trabalho não são
tanto físicas ou sexuais, mas psicológicas, precisamente assédio moral(ANTUNES, 2011).
De todos eles, este último é o mais complexo, pois nos introduz no universo
simbólico-cultural, que adquire diferentes expressões: coerção (intimidação), controle
(submissão, imposição), acompanhada de desvalorização (desprezo, rejeição) e de
indiferença(ARMADA, 2006.)
Em termos gerais, a OIT registra os resultados ou efeitos dessa violência tanto na
vítima quanto na organização. Coloca o mobbing como o principal motivador de stress e
ansiedade, acima dos casos de violência física e assédio sexual e entre os maiores
motivadores para o absentismo do trabalhador, neste caso apenas superado pela violência
física, mas não se configura como patologia profissional(MORAES, 2007).
Em muitos casos, fenômenos como bullying ou mobbing causam perdas
psicológicas ou psiquiátricas por causar doenças psicológicas ou estresse. O desamparo
das pessoas afetadas por essas patologias se manifesta por não serem reconhecidas nas
listas de doenças ocupacionais de muitos países, incluindo os da Europa(NASCIMENTO,
2011).
Outro estudo deParoski (2007), avalia a importância de se considerar a violência no
ambiente de trabalho como fator de risco, não apenasaqueles de risco individual por parte
da vítima (talvez a personalidade/temperamento da vítima, suas atitudes e expectativas, ou
algum gene biológico que os predispõe à ansiedade ou outros problemas de
saúdemental), mas se propõe a considerar os fatores de risco no próprio ambiente de
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Dentre os comportamentos hostis significativos que se definem como assédio moral
nas organizações, podem ser identificadas algumas constantes muito comuns, como as
relacionadas à manipulação da carga de trabalho, ações de obstrução do trabalho para
que não possam ser executadas. Metas programadas, vigilância , gestos, entre outros.
Cavalcante (2012) diz que que qualquer um desses comportamentos ou uma combinação
deles pode e ocorre em praticamente todos as organizações sem poder falar sobre
situações de assédio. Para que esses comportamentos sejam definidos como assédio em
sentido estrito, eles também devem atender a uma série de requisitos.
A incidência de ou assédio psicológico no trabalho na cidade de São Paulo –
UNICAMP com uma amostra de 2.410 trabalhadores.
FIGURA 1 - VIOLÊNCIA NO TRABALHO: UM MODELO INTERATIVO
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Perpetrador (es)

Vítima (s)

• Cliente / pessoa
• Trabalhador
• Estranho

• Trabalhador
• Visualizadores
(Cliente / pessoa, etc)
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Fatores de risco individuais
Perpetrador (es)

Vítima (s)

• Violência histórica
• Masculino feminino)
• Jovens
• Infância difícil
• Uso de álcool / drogas
• Saúde mental
• Circunstâncias principais
à violência

•
•
•
•
•
•
•
•

Era
Aparência
Experiência
Saúde
Habilidades
Gênero
Personalidade / temperamento
Atitudes e expectativas

Fatores de risco no local de trabalho
Meio Ambiente

Contexto de trabalho

• Características físicas
• Ambiente organizacional
• Estilo de negócios
• Cultura de trabalho
• Permeabilidade do ambiente externo

• Somente
• Com público
• Com a melhor
• Com pessoas angustiadas
• Educação / faculdade
• Vulnerabilidade especial (ponto fraco)

Vítima (s)

Resultados

Empresas)

•
•
•
•
•
•
•

• Fisica
- morte
- prejuízo
- ataque físico, assalto
• Psicológico
- assédio moral
- intimidação
- assédio moral
- mobbing

• Produtividade baixa
• Absentismo
• Estresse
• Mais violência

Estresse
Doença
Perda financeira
Impacto familiar
Favorece a vitimização
Renúncia / mudança
Suicídio

Fonte: UNICAMP (2015).

TABELA 1 - COMPORTAMENTOS HOSTIS
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Relatório
Cisneros

%

NHS Community Trust

%

AMEAÇAS AO ESTATUTO PROFISSIONAL
• Atribuir trabalhos inúteis

9,29

• Tentativas persistentes de subestimar o
trabalho

onze

• Atribuir trabalho abaixo de sua capacidade

9,12

• Críticas persistentes e injustificadas ao seu
trabalho

10

7,96

• Avalie o seu trabalho de forma injusta ou tendenciosa

8,64

• Faça críticas e censuras por qualquer coisa que você faça ou
decisão que você toma

5,70

• Controlando o trabalho maliciosamente para caçar
para a pessoa

5,62

• Ameaçando o uso de instrumentos disciplinares

3,69

• Tentativas persistentes de humilhação na
frente de
colegas.
• Uso indiscriminado da disciplina

8
5
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• Desvalorize sistematicamente seu esforço ou sucesso
profissionalprofissional ou atribuí-lo a outros fatores ou
a terceiros

AMEAÇAS À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL
• Menosprezar pessoalmente ou profissionalmente

7,46

• Mina a integridade pessoal

onze

• Tente desmoralizar ou desencorajar

6,13

• Dicas e sarcasmos destrutivos

onze

• Humilhar, desprezar em público

4,95

• Ameaças verbais e não verbais

6

• Grite, grite para intimidar

4,77

• Piadas inapropriadas

5

• Forçá-la a trabalhar contra sua ética

4,10

• Desconforto constante

3

• Violência física

2

• Violência contraa propriedade

2

• Privar as informações necessárias

16

• Ignorar ou excluir

13

• Recusa injustificada de frequentar cursos
ou promoção

7

ISOLAMENTO
• Restrinja as possibilidades de comunicação com seu superior
• Ignorar, ignorar, excluir ou anular, fingir que não o vê

7,13
7

• Interrompa continuamente a prevenção de expressão e
muito pesado

6,46

• Limitar o acesso aos cursos de forma maliciosa,
promovendoções, etc.

3,85

• Banir outros trabalhadoresfale com a pessoa

4,27

• Privar de informações essenciaispara fazer o trabalho

4,77

CARGA EXCESSIVA DE TRABALHO
• Colocando pressão indevida para fazer seu trabalho

8,71

• Pressão indevida para fazer o trabalho

13

• Atribuir prazos de entrega ou cargas de trabalho irracionais

7,36

• Estabeleça metas impossíveis

8

• Impressionante com uma carga de trabalho excruciante

6,03

DESTABILIZAÇÃO
• Amplificar e dramatizar erros injustificadamenteos
pequenos

7,63

• Modifique ometas de trabalho sem
consultoria

19

• Desestabilizar para "explodir"

5,86

• Constantemente desvalorize seus esforços

12

• Acusação infundada de erros difusos ou falhas

5,61

• Tentativas persistentes de desmoralização

onze

5,45

• Remover responsabilidadessem consultar

8

• Modifique o trabalho a ser feitoou suas responsabilidades
sem
não diga nada
• Distorcendo maliciosamente o que você diz ou faz em
o trabalho

4,27

• Deixando a pessoa sem nenhum trabalho a fazer

3,86

Fonte: UNICAMP (2015).

Devem ser comportamentos que não respondem a uma causa específica facilmente
reconhecível pelo assediado e que, portanto, geram incerteza; comportamentos que
claramente se desviam do que é entendido como conduta aceitável como razoável; que
são hostis e intimidantes; que procuram causardano moral e que, portanto respondem a
um plano; que são repetitivos, que podem ser de baixa intensidade, mas têm efeitos
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cumulativos em períodos de tempo próximos; que não são desejados por aqueles que os
recebem e que são uma afronta para eles; que não se desenvolvem entre iguais, por
motivos hierárquicos ou de fato, e que, portanto, não possuem reciprocidade(BEALE, 2001).
Hirigoyen (2011) considera que a violência psicológica inclui dois fenômenos: o
abuso de poder, que nem sempre o trabalhador aceita e que pode desmascarar
rapidamente, e por outro lado, a manipulação perversa, que engana com astúcia e causa
muito mais estragos. Em todo caso, como apontado pela referida autora, são
comportamentos que claramente se desviam do que se entende por um comportamento
aceito como razoável.
Uma das principais causas do assédio moral pode ser encontrada em certas formas
de gestão ou governança das organizações, que incorporam o assédio como uma de suas
ferramentas para resolver conflitos que lhes são inconvenientes ou para manter um clima
de disciplina e controle(SOUZA et al., s/d).
O bullying é, pelos seus efeitos, uma das formas mais nocivas de violência, tanto
porque pode induzir quadros de desajustamento psicológico no destinatário do ato
violento, como quadros agudos de desajustamento psicológico, ou seja, doença, além de
estar em risco de perder o emprego ou de fato perdê-lo, como, por exemplo, pela
dificuldade de o remetente da violência provar sua responsabilidade como
agressor(CAVALCANTE, 2012).
O assédio moral é considerado um fenômeno que prejudica psicologicamente o
trabalhador, que atinge a subjetividade do trabalhador, desestabilizando-o de diversas
formas, como destinatário de atos violentos. Hirigoyen (2011, p. 34) indica estresse e
ansiedade, depressão e transtornos psicossomáticos como consequências específicas do
bullying:
A integridade mental do trabalhador fica comprometida, pois o
principal efeito pernicioso do assédio moral é a destruição da
personalidade do trabalhador, que causa doenças como o estresse
pós-traumático -entre outras-, a tal ponto que foi originalmente
cunhada a expressão assédio psicológico para se referir a este
fenômeno ”
Os especialistas consideram que existe uma diferença entre o estresse no trabalho
e o assédio moral, apesar de este passar por uma fase do primeiro. Mas o bullying é muito
mais do que estresse porque, enquanto nele, a deterioração física ou mental do
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O assédio moral decorre de um mau conflito interpessoal resolvido, no qual a vítima
é colocada na mira do assediador, que, deliberada e sistematicamente, a ataca para causar
dano. No assédio moral, a intenção é assediar a vítima, elemento que não está presente no
estresse que é, antes, um efeito produzido por outros fatores além da vontade
destrutiva(LEYMANN, 1996).
Deve-se também distinguir o assédio moral do esgotamento. De acordo com
psicólogos, essa é uma forma de "depressão por esgotamento" que geralmente ocorre
como resultado da frustração que experimentam.Pessoas devido às más condições de
trabalho ou com poucos ou nenhum resultado. Essa síndrome produz efeitos semelhantes
aos do assédio moral, no que se refere aos danos que causa à saúde do trabalhador, mas
é as consequências para o trabalhador incluem frustração, vícios, distúrbios do sono,
distúrbios físicos, ansiedade, apatia, baixa autoestima,depressão, fadiga mental crônica,
doenças psicossomáticas recorrentes, insegurança social e pessoal, irritabilidade,
desintegração familiar, deterioração da vida social, tensão (SANTOS, 1999).
Dentre os danos psicológicos causados também está o estresse pós-traumático que
consiste na incapacidade da pessoa de esquecer o evento traumático, de superar o
conhecimento adverso, que reaviva ao menor estímulo capaz de lembrá-lo(PIÑUEL e
ZABALA, 2011).
A origem é completamente diferente: as condições de trabalho em que realiza o seu
trabalho. Não está presente, a intenção aqui é prejudicar o trabalhador, criar
deliberadamente aquelas condições de trabalho adversas e insuportáveis que afetam sua
dignidade e integridade. O assédio moral visa causar danos ao trabalhador, prejudicando
sua personalidade.Verifica-se que, para experimentar eventos violentos no trabalho, eles
devem ser distinguidos como fenômenos de trabalho específicos de outros casos também.
Por exemplo, difere de qualquer ato isolado, que por mais abusivo que seja, não pode ser
considerado assédio moral(AMSTRONG, 2008).
Por outro lado, aproxima-se, mas não se identifica com o exercício abusivo do poder
de direção. Antunes (2011) aponta que em muitos casos, especialmente no assédio vertical
descendente, o assédio moral implica o exercício abusivo e irracional do poder de direção
do empregador, mas nem toda arbitrariedade do empregador pode ser classificada como
assédio moral .
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Os achados mostram que o assédio moral no trabalho não é facilmente visível na
organização, nem mesmo nos primeiros níveis de cultura organizacional, e que a dinâmica
do assédio moral resulta do jogo de comunicação que envolve a gestão e o controle das
emoções dos afetados.RIBEIRO, 2016).
Cada performance, ato de fala e texto escrito está imerso em uma rede de intenções
que, no caso do assédio moral, é sempre enquadrada no negativo para o indivíduo e em
sua destruição moral e até física(MOREIRA, s/d).
Moraes (2005) sugere que a intenção passa por manobras furtivas que são realizadas
sem palavras; E apesar de, precisamente, o não falar, o silêncio e a não comunicação serem
sinais característicos da relação assediador-assediado, também existem várias formas de
comunicação que se realizam verbalmente e por escrito. Tanto no discurso oral (fofoca à
custa do assediado, falsa acusação repetitiva) e no discurso escrito, mas especialmente no
primeiro,
Da mesma forma, foi possível distinguir o peso da “comunicação invertida”, em que
o famoso raiva abusiva (por exemplo, exagerar seus erros ou omissões, ao desqualificar
suas realizações, intimidação ou ameaças verbais veladas para passar à manipulação sutil
de silêncios e indiferenças, distâncias ou abordagens, diferenças de tratamento, promover
boatos e gerar fofocas, com gestão seletiva de informações, etc., que são utilizadas para
atingir a pessoa com palavras e gestos), para finalmente projetar o jogo em direção à
interferência, insinuações mal intencionadas, deturpação de informações, deformação e
manipulação da comunicação para alcançar, por exemplo, o desaparecimento
desacreditando ou desacreditando a vítima. Quando a técnica de negar o fenômeno do
mobbing é observada, utiliza-se a reversão dos fatos, atribuindo-se ao assediado o papel
de assediador de forma oral e escrita. Somente nesse campo de ação hostil no território
da comunicação essas práticas cotidianas fazem sentido (do sentido que esses
comportamentos de trabalho adquirem no cotidiano)(MORAES, 2005.).
Assim, considera-se que a comunicação não se realiza apenas por meio de palavras,
mas também de forma não verbal, e que se dá em contextos situacionais. Inclui discursos
- comunicação oral, atos de fala, falsas acusações - mas também performances, atitudes,
ações e até textos escritos, dentro de uma clara intenção hostil e do complexo quadro
emocional e psíquico dos agressores. Por meio do jogo da comunicação, consuma-se a
agressão à integridade física e mental do trabalhador (MACHADO, 2009).
2

O DANO MORAL POR ASSÉDIO NA REFORMA TRABALHISTA
188

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) causou furor entre os especialistas> muito
desses, leais defensores, a traduzem comum uma profunda modernização que vai gerar
muitos empregos e poderá empreender a melhoria da economia brasileira, sem provocar
nenhuma agrura aos direitos dos trabalhadores inferidos na CLT. Mas para sues críticos, a
história é completamente inversa já que muito provavelmente vai suprimir direitos até por
que seu processo de aprovação foi extremamente atropelado e realizado sem o debate
imprescindível com a sociedade.
E uma das principais críticas se refere ao artigo 223-A e seguintes da reformada
CLT, que impôs modificações substanciais normatizadas para as indenizações devidas aos
trabalhadores por danos morais decorrentes da relação de trabalho. Diz o referido artigo
e seguintes:
Art. 223-A. - Aplicam-se à reparação de danos de natureza
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os
dispositivos deste Título. ’
Art. 223-B. - Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou
omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou
jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.
Art. 223-C.A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a
autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são
os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.
Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o
sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes
à pessoa jurídica.
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os
que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na
proporção da ação ou da omissão.
Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida
cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes
do mesmo ato lesivo.
Fica evidente a discriminação criada pela nova lei em relação aos trabalhadores em
que o dano moral é determinado pela faixa salarial como se a moral pudesse ser elitista e
baseado na desigual distribuição de renda cujo Brasil é um dos principais artífices. A
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pergunta que se faz é: como pode um dano ao direto de personalidade ser arbitrado por
fatores completamente dispares para fatos idênticos?
Seria como dizer que um assassinato cometido por quem recebe salário mínimo é
diferente de um assassinato cometido por quem mais de 5 salários mínimos? Uma
anomalia profunda. Ainda bem que não chegou a vigorar. O dano material pressupõe, em
qualquer legislação do mundo, inclusive na brasileira, segundo a carta de 1988, uma
reparação integral da perda e dos possíveis ganhos que serão auferidos do ato ilícito. Sua
tarifação ocorre a partir da quantificação da queda patrimonial (MACHADO, 2009).
Agora quanto ao dano moral, é muito complexo que se aufira algum valor com base
no salário, pois não se pode quantificar a dor humana de forma objetiva, embora o
subjetivismo seja também profundamente discutível a partir de seu status financeiro. Assim
a reforma trabalhista inferiu que o pobre sofre menos do que quem recebe mais e este
menos do que o rico. Quantificar a dor pelo salário é ato discriminatório, o que só valoriza
a impressionante desigualdade na distribuição de renda no Brasil. Além de tudo viola,
profundamente o princípio da igualdade, tão valorizado na Constituição de 1988
(FERREIRA, 2012).
2.1

A Tarifação do Dano Moral

Como dito, as reações em relação ao que preconizava a reforma trabalhista em
relação ao dano moral e sua tarifação, foram tão profundas que obrigaram o governo a
um recuo e com a edição da MP nº 808, esta deve ser auferida pelo juiz levando em
consideração o teto máximo de três, cinco, vinte e cinco e cinquenta vezes o valor do limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, dependendo do dano
causado, ou seja, depende da natureza da ofensa que o juiz considere como leve, média,
grave e gravíssima (FERREIRA, 2012).
Embora a previdência, tenha retirado essa aberração na norma em que a
discriminação está posta, a presença da tarifação do dano extrapatrimonial mantida na lei,
continuou mantendo uma contradição com a carta de 1988. O artigo 5º, inciso V, da CF,
garante que o direito de resposta deve ser proporcional à violência moral aferida, além de
garantir o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, proporcionalmente
entre a ofensa e a reparação, mesmo que de forma subjetiva, o que doutrina considera
como como princípio da reparação integral na área civil. É um critério bem mais justo,
embora ainda bem subjetivo, pois não se pode tarifar de forma objetiva o dano causado.
Mas pune o infrator (FLORINDO, 2002).
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Existe várias jurisprudências e doutrinas que garantem esse direito, esmo diante da
ausência de um parâmetro objetivo, a reparação por dano moral sempre será subjetiva,
embora se tenha uma tarifação auferida no âmbito da previdência que é seguida em todos
os casos, mas profundamente dependente da avaliação subjetiva do magistrado
(MACHADO, 2009).
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Mesmo assim chega-se rapidamente a conclusão que a reforma trabalhista, pelo
menos no campo do dano moral é profundamente contraditória em relação à carta
constitucional de 1988, o que leva a crer que juízes do trabalho, considerem
inconstitucional o artigo 223-a e seguintes e determinem indenizações por dano moral de
acordo com o que determina o Código Civil Brasileiro, baseado no juízo de equidade
(MACHADO, 2009).
Assim após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 não houve mais um limite estabelecido na lei. A Carta Magna em seu artigo 5º, incisos
V e X resguardou os direitos da personalidade imputando o pagamento de indenização a
quem os violasse.
Desta forma, surgiu uma sistemática de indenização por danos morais reguladas
pelo Código Civil e não mais por lei especial. Aliás, este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que sumulou a não recepção da tarifação da lei de imprensa: “Súmula
281. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de
Imprensa”.O dano moral recebe um atenuante de sofrimento e não uma valoração por
versar sobre problemas relacionados aos direitos da personalidade e isto aumenta a
dificuldade para alcançar uma justa quantificação da lesão, sendo necessária a aplicação
do princípio da satisfação compensatória, que compulsoriamente, abrange o princípio da
proporcionalidade. Apesar de prevê a reparação por dano moral, não no Código Civil
brasileiro cabendo ao magistrado determiná-lo (FERREIRA, 2012).
Assim, esse é o grande problema da questão do arbitramento da prestação
pecuniária, pois essa subjetividade gera insatisfação. Se for difícil mensurar o tamanho da
lesão sofrida, muito difícil também é satisfazer o sujeito ofensor. Geralmente, o poder
judiciário, trabalha com a questão de forma muito cuidadosa, justamente para que o nível
de insatisfação seja o menor possível. Não se paga uma ofensa sentida por preço algum,
pois está se lidando com desejos e aspirações, tornando-os mais próximos das verdadeiras
potencialidades das pessoas, limitando também as frustrações e conflitos (FLORINDO,
2002).
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Uma ofensa a moral que causem dano produzem certamente estados emocionais
em três (3) áreas: física, ambiental e intelectual. Cada ser humano experimenta essas
sensações de maneira um tanto diversa. Entretanto, é possível, quando do arbitramento da
prestação pecuniária adotar tendências comuns que podem ser arbitrados, nunca
mensurados, pois a mensuração, pressupõe critérios objetivos, enquanto o arbitramento
se impõe pela sensação do magistrado (FERREIRA, 2012).
CONCLUSÃO
Nos últimos anos, a cultura organizacional e a produtividade assumiram uma
importância fundamental na teoria organizacional. Em países que buscam se inserir no
mundo global de hoje, considerando competitividade, excelência e bem-estar
organizacional, trata-se de reavaliar o verdadeiro papel do “fator humano” e do trabalho
na organização.
A noção de cultura organizacional permite influenciar percepções, julgamentos,
premissas, crenças, valores e comportamentos organizacionais, considerar estilos de
gestão, tipos de autoridade e padrões de controle, atitudes dos trabalhadores em relação
ao trabalho e autoridade, entre outros aspectos. Afetanaquelas que promovem liderança,
iniciativa, autonomia, boas práticas de gestão da mudança e, consequentemente,
comprometimento e saúde ocupacional.
Detectam-se “culturas de risco organizacional” vinculadas às práticas de assédio,
com implicações negativas na vida da organização e dos trabalhadores. São aqueles que
geram altos custos econômicos para a organização, bloqueiam ambientes de inovação e
afetam a saúde dos trabalhadores.
Mais estudos são necessários para influenciar esses aspectos, mas poderíamos
começar revisando: a)
Custos econômicos: devido a atrasos, absenteísmo, deficiência,
baixa qualidade e alta rotatividade interna e externa de pessoal; b) Bloqueio de ambientes
de inovação (por meio do monitoramento de atitudes): perda de confiança, insegurança,
falta de autonomia, falta de iniciativa, incerteza, pior qualidade das relações de trabalho
por desconfiança e apatia ou falta de ânimo dos trabalhadores, baixo desempenho, baixa
motivação, alta insatisfação com o trabalho, baixo aproveitando o talento da equipe
porque a energia desprendida se manter no emprego.
Para muitos não haverá grandes problemas, faz parte da sua cultura, e esse tipo de
dimensão é muito difícil de mudar, apesar de suas implicações negativas na vida da
organização e dos trabalhadores. Mas, como foi apontado no início, à preocupação atual
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com o assédio moral não está na sua novidade, pois de uma forma ou de outra sempre
ocorreu. A novidade é seu reconhecimento internacional como fenômeno do trabalho, a
crescente consciência de sua inadequação no complexo ambiente competitivo em que
operam as organizações modernas, como sua não aceitação moral em sociedades
democráticas avançadas.
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RESUMO: Este trabalho de conclusão de curso busca analisar o protagonismo que o Poder
Judiciário brasileiro tem alcançado ao se utilizar demasiada e ambiguamente da
hermenêutica criativa/expansiva, incorrendo, por conseguinte, no ativismo judicial
negativo. Em um primeiro momento, serão identificados a origem do instituto do ativismo
jurídico, as suas primeiras ocorrências no Brasil, traçando uma análise frente à Constituição
da República de 1.988. O instituto será analisado, também, à luz do princípio da segurança
jurídica e de decisões judiciais.
Palavras-chave: Hermenêutica; Ativismo Judicial; Poder Judiciário.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Origem Histórica do Ativismo Judicial 2.1 Ativismo Judicial no
Brasil 2.2 Ativismo Judicial e a Constituição da República de 1988 2.3 Ativismo Judicial x
Judicialização da Política 3. Ativismo Judicial e o Princípio da Segurança Jurídica 3.1 Função
típica do Poder Judiciário 3.2 Ativismo Judicial: interpretação extensiva 3.3 Ativismo Judicial
e as decisões judiciais no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 4. Conclusão 5. Referências
Bibliográficas.
1. INTRODUÇÃO
Para início, é importante destacar que, no Brasil, os três Poderes da União –
Legislativo, Executivo e Judiciário – são independentes e harmônicos entre si. Tal
separação, essencial para alicerçar um Estado Democrático de Direito, é de tamanha
relevância que se encontra disposta no Título I, capítulo dos Princípios Fundamentais da
Constituição da República de 1988, que anuncia os fundamentos, os objetivos e os
princípios que devem reger a República brasileira em suas relações internas e
internacionais.
A ideia da separação dos poderes é de longa data. Pensadores do passado,
preocupados com as implicações de eventuais governos tirânicos ou autoritários, já
37 graduando em Direito pelo Centro Universitário Una
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traçavam a importância de equilíbrio dos três poderes. De forma breve, destaca-se para
este trabalho, o francês Montesquieu, que escreveu a obra O Espírito das Leis, tratando da
Teoria dos Freios e Contrapesos - Checks and Balances.
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Por essa teoria, há um equilíbrio de poderes, ou seja, um poder serve como o freio
e controle de outro, evitando excessos e arbítrios. Isso não quer dizer que exista recorrente
interferência direta de um poder no outro, ou pelo menos, em tese, não deveria existir,
cada poder tem a sua autonomia e não pode ser desrespeitado dentro de suas funções,
salvo quando detectadas anomalias.
O Poder Judiciário brasileiro tem as suas funções delimitadas pela Constituição da
República de 1988, notadamente nos arts. 96 a 126, sendo a função precípua a jurisdicional,
que consiste em julgar e em aplicar o direito visando pôr fim ao litígio.
No que tange à interpretação de uma norma, é preciso compreender que ela,
quando editada, reflete o retrato de quando foi proposta. Logo, em tempos ulteriores, com
a constante evolução da sociedade, os operadores necessitam de interpretações criativas
ou extensivas para a aplicação da norma ao caso concreto. Portanto, o engessamento da
interpretação da lei corroboraria para célere perda de sua eficácia.
Inocêncio Mártires Coelho, destaca que uma interpretação definitiva pareceria uma
contradição em si própria, uma vez que ela está sempre em evolução, não se exaurindo.
Isto posto, há de se saber quando a hermenêutica criativa e extensiva transcende os
seus limites, pondo-se a atuar em razão do seu interprete, tornando-se num ativismo
judicial.
2. ORIGEM HISTÓRICA DO ATIVISMO JUDICIAL
Reconhecidamente, o termo ativismo judicial surgiu nos Estados Unidos. Apesar de
se ter anotações remotas a 1.947, o termo ativismo judicial é atribuído ao jornalista e
historiador Artur Schlesinger Jr., que publicou o artigo The Supreme Court: 1947. (CAMPOS,
2014, p. 43-47).
O artigo publicado na revista Fortune Magazine cuidou de analisar a atuação dos
juízes da Suprema Corte Norte-Americana, sete deles nomeados pelo 32º presidente,
Franklin Delano Roosevelt. No citado artigo, Schlesinger classificou os juízes por meio de
suas atuações em: a) juízes ativistas com ênfase na defesa dos direitos das minorias e das
classes mais pobres; b) juízes ativistas com ênfase nos direitos de liberdade; c) juízes
campeões da autorrestrição e d) juízes representantes do equilíbrio de forças, chegando
em dois grupos: os ativistas e os autorrestritivos. (CAMPOS, 2014, p. 43-47).
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Os ativistas eram liderados por Hugo Black, ao passo que os autorrestritivos eram
liderados por Felix Frankfurther. Os juízes Fred Vinson e Stanley Reed, conforme o caso
concreto, acompanhavam ora um, ora outro grupo. (CAMPOS, 2014, p. 43-47).
Nesse contexto, Artur Schlesinger Jr. apresentou o termo ativismo judicial como a
atuação dos juízes ativistas, que legislavam, em própria vontade, para a promoção das
liberdades civis e dos direitos das minorias, dos destituídos e dos indefesos, ainda que para
isso chegassem próximo à correção judicial dos erros do legislador. (CAMPOS, 2014, p. 4347).
Desse modo, ativismo judicial nada mais é que um termo técnico que define uma
atuação proativa do Poder Judiciário com interferência na atuação do legislativo e do
executivo, ou seja, o juízo faz a sua interpretação, às vezes criativa, da Constituição para,
em tese, poder garantir direitos e sanar omissões e decisões do legislador que poderiam
ser revistas.
Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que
foi empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da
Suprema Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren,
entre 1954 e 1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução
profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas nos
Estados Unidos, conduzida por uma jurisprudência progressista em
matéria de direitos fundamentais […]. (BARROSO, 2010; p. 09).
É perceptível, portanto, que o ativismo judicial se revela, especialmente, na ascensão
do Judiciário, em razão da maciça judicialização de assuntos político-sociais, decorrente da
omissão do legislativo, com interpretação da lei maior de modo expansivo. Para, Barroso
2010, p. 102, existem elementos que culminam na ascensão do judiciário e neste ponto,
por nossa interpretação, os “atores políticos” que se furtam a combater que questões
polêmicas e essenciais, restando ao Judiciário o preenchimento dessas lacunas.
2.1. ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL
No Brasil, a inclinação ao ativismo judicial surgiu com o advento da Constituição
República de 1988, após o fim da ditadura militar, buscando inserir no ordenamento
jurídico direitos garantidores de uma efetiva democracia.
Também, com advento da Carta Maior de 1.988, houve o fortalecimento do papel
institucional do Judiciário, sobretudo com a ampliação do acesso à justiça, princípio
constitucional fundamental. Também, conforme ressalta Campos (2014, p. 210), o
aperfeiçoamento de instrumentos processuais de defesa dos cidadãos, que aliado à
conscientização e mobilidade da sociedade civil em torno de seus direitos, tornaram ainda
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mais relevante a atuação do Judiciário no controle dos poderes políticos e na resolução
dos conflitos envolvendo a efetivação desses direitos.
É imperioso ressaltar que, no Brasil, existem posições favoráveis e contrárias ao
ativismo judicial. A teoria substancialista é de posição favorável e a teoria procedimentalista
tem posicionamento contrário.
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Conforme Granja (2014), a teoria procedimentalista conceitua que as pessoas não
têm direito de exigir do Judiciário a garantia determinadas faculdades previstas na Lei para
que possa ser-lhe atendido o princípio da dignidade da pessoa humana (MONTEIRO, 2001,
p.172), ao passo que teoria substancialista, tem fundamento contrário àquela, pois sendo
o STF o guardião da Constituição da República, quando certos comportamentos venham
a prejudicar a paz social, a vida digna de uma coletividade, direitos mínimos existenciais,
ele deve intervir para garantir os direitos fundamentais, seja em controle concentrado, seja
em controle difuso de constitucionalidade. (GALVÃO, 2010, p. 137).
2.2. ATIVISMO JUDICIAL E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
O ativismo judicial é uma temática que a cada dia torna-se mais evidente em
discussões tanto na mídia quanto nos meios jurídicos, uma vez que vai de encontro à
questão de quais limites podem ser ultrapassados para não violar o princípio da separação
dos poderes.
Inicialmente, cabe definir o que é o ativismo judicial. Para Barroso (2010, p. 09):
Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que
foi empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da
Suprema Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren,
entre 1954 e 1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução
profunda e silenciosa em relação a inúmeras práticas políticas nos
Estados Unidos, conduzida por uma jurisprudência progressista em
matéria de direitos fundamentais (…)Todavia, depurada dessa crítica
ideológica – até porque pode ser progressista ou conservadora – a
ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais
ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos
outros dois Poderes. (BARROSO, 2010; p. 09)
Portanto, o ativismo judicial nada mais é que um termo técnico que define uma
atuação mais proativa do Poder Judiciário com interferência na atuação do legislativo e do
executivo, ou seja, o juiz faz uma interpretação da Constituição para garantir direitos já
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previstos pela mesma para sanar omissões e decisões do legislador que poderiam ser
revistas.
Conforme a definição anterior de Barroso (2010, p.09), a expressão teve origem nos
Estados Unidos. No Brasil, a inclinação ao ativismo judicial surgiu com o advento da
Constituição Federal de 1988, pois surgiu após o fim da ditadura militar, buscando inserir
no ordenamento jurídico direitos garantidores de uma efetiva democracia. Porém, esta
adota o sistema civil law, estando assim o direito brasileiro mais fadado a cada juiz
interpretar a lei conforme sua ética ou vontade, gerando inseguranças quanto à aplicação
do ativismo judicial.
A Constituição da República de 1988 possui o princípio da separação de poderes,
este que demonstra as possíveis flexibilizações e limites impostos pelo legislador,
autorizando certa amplitude em nome das exigências de liberdade e igualdade que a
fundamentam. Sendo assim, ela impõe a instituição do Estado Democrático de Direito (art.
1º da CF/1988) para que seus intérpretes e destinatários incorporem mesmos direitos que
ainda não lhe foram incorporados.
Para ilustrar a interferência do ativismo judicial na Constituição brasileira, é
necessário primeiro falar sobre o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º,
da CR/1988. Tal princípio surgiu para que as estruturas institucionais (em especial as que
fazem as normas jurídicas) não estejam vulneráveis ou hierarquizadas. Todavia, foi criado
para o poder legislativo a sua divisão que consiste em volumoso número de parlamentares
(513 deputados federais e 81 senadores), contrapondo-se com o poder judiciário que
possui apenas onze ministros do STF, e trinta e três ministros do STJ.
Deste modo, a teoria dos freios e contrapesos se efetiva, pois um poder torna-se
vigilante e controlador do outro para que extravagâncias nas aplicações não ocorram,
estabelecendo a eficácia do Estado Democrático de Direito. Manoela Alves, conselheira da
OAB Pernambuco e professora de direito constitucional da Uninabuco, em Recife, diz que
“O Estado só está de fato atuando no interesse comum quando consegue equilibrar suas
três funções principais, que são executar, legislar e julgar, de uma forma que respeite as
regras pré-definidas na Constituição” (ALVES, 2020).
Montesquieu em sua obra “O Espírito das Leis” define os poderes da seguinte forma:
Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o
poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe
liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo
senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las
tiranicamente. Também não haverá liberdade se o poder de julgar
não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse
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ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos
cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se tivesse ao
poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo
estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos príncipes
ou dos nobres, ou do povo exercesse esses três poderes. O de fazer
as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes
ou divergências dos indivíduos. (MONTESQUIEU 2008, p. 166)
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Portanto, com as ideias do pós-positivismo sendo cada vez mais discutidas no
âmbito do Direito Constitucional, o resultado que se tem é um crescente processo de
constitucionalização do direito que acarreta demasiadas demandas ao Poder Judiciário,
gradativamente crescendo o ativismo judicial, ante o princípio da inafastabilidade de
jurisdição e a primazia da concretização dos direitos e garantias fundamentais.
Compete ao Supremo Tribunal Federal, a máxima corte do Poder Judiciário
brasileiro, a guarda da Constituição, conforme elencado no art. 102 da Magna Carta. Neste
sentido, é evidente a consagração constitucional da grande função competida ao Supremo
Tribunal Federal para o controle dos poderes, e assim, definir que o ativismo judicial não
pode se afastar, afinal, tudo o que for inconstitucional será tratado pelo STF. Deste modo,
observa-se que, quando provocado algum órgão do judiciário, estes concedem a tutela
jurisdicional àqueles que se valem do contrato social em busca de soluções para seus
conflitos, configurando amplo exercício da democracia (ALMEIDA, 2011).
Nos dias atuais, há discussões quanto ao conceito do neoconstitucionalismo,
mudando a concepção da teoria jurídica e abarcando conceituações sobre a importância
do Direito ser pautado em conformidade com a moral. Este conceito, conforme Sarmento
(2012, p.113), possui ligação aos vários conceitos do Direito contemporâneo, sendo que
este resume em sua obra que se concentra nos seguintes fenômenos:
a) reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e
valorização da sua importância no processo de aplicação do
Direito; b) rejeição ao formalismo e recurso mais frequente a
métodos ou “estilos” mais abertos de raciocínio jurídico:
ponderação, tópica, teorias da argumentação etc; c)
constitucionalização do Direito, com a irradiação das normas e
valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos
fundamentais, para todos os ramos do ordenamento; d)
reaproximação entre o Direto e Moral; e) judicialização da política
e das relações sociais, com um significativo deslocamento de
poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder
Judiciário. (SARMENTO, 2012, p.113).
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Um exemplo da atuação do ativismo judicial para garantir a efetiva aplicação dos
direitos e garantias fundamentais conforme interpretação da Constituição da República de
1988, é ilustrado na conclusão da ADPF 132 e ADI 4.277, ambas julgadas pelo STF a respeito
da União Homoafetiva. Neste sentido, o STF equiparou as relações entre pessoas do
mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Portanto, a união homoafetiva
foi reconhecida como um núcleo familiar como qualquer outro. Em seu voto, o ministro do
STF Ricardo Lewandowski, diz que:
Cuida-se, enfim, a meu juízo, de uma entidade familiar que, embora
não esteja expressamente prevista no art. 226, precisa ter a sua
existência reconhecida pelo Direito, tendo em conta a existência de
uma lacuna legal que impede que o Estado, exercendo o indeclinável
papel de protetor dos grupos minoritários, coloque sob seu amparo
as relações afetivas públicas e duradouras que se formam entre
pessoas do mesmo sexo. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF
nº 132/RJ. Relator Min. Ayres Britto. Data do julgamento: 05.05.2011)
Tal decisão foi crucial para definir sobre um fato cotidiano na sociedade brasileira,
mas que não havia sido amparado anteriormente, necessitando então de o Poder Judiciário
garantir os direitos advindos de uma interpretação da Constituição que seja compatível
com a garantia da igualdade e dignidade da pessoa humana, trazendo equidade na
interpretação dos relacionamentos homoafetivos em relação aos relacionamentos
heterossexuais.
Conclui-se, no entanto, que a questão do ativismo judicial e Constituição da
República vai muito além do que já foi pré-determinado no ordenamento jurídico. De um
lado, há envolvimento dos limites de atuação do Poder Judiciário. Do outro, infere a
questão da separação dos poderes. Sendo assim, resulta no judiciário ainda encontrando
a sua adequação na sua aplicação, principalmente com as recentes evoluções das novas
tecnologias e inovações disruptivas que inferem em uma inerente confusão para a garantia
de proteção a bens jurídicos relevantes, tais como os direitos fundamentais que trazem
dignidade aos cidadãos.
2.3. ATIVISMO JUDICIAL X JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA
A política tem origens remotas à Grécia Antiga, nos tempos que estavam
organizados em Pólis (cidade-estado), indicando todos os procedimentos relativos à sua
administração. Na conceituação atual, a política é definida como a atividades
governamentais em relação ao interesse público, tais como a política educacional, política
social, política econômica, entre outras. Sendo assim, política é a arte de influenciar o modo
de um governo, seja pela opinião pública ou por meio de uma organização política
(ANDRÉ, 2016).
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Em corolário com a concepção de política há a judicialização da política, que se trata
de um fenômeno onde, na tripartição dos poderes, o Poder Judiciário passa a ter aumento
de influência em funções típicas de outros poderes, provocando assim um desequilíbrio no
exercício organizado das funções estatais. Conforme Barroso (2008, p.2), existem três
grandes causas da judicialização: a redemocratização, a constitucionalização abrangente e
o sistema de controle de constitucionalidade. Ademais, para o autor:
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Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão
política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder
Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso
Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o
Presidente da República, seus ministérios e a administração pública
em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência
de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na
linguagem, na argumentação e no modo de participação da
sociedade. O fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas
expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente
relacionadas ao modelo institucional brasileiro. (BARROSO 2008, p.2).
Todavia, a judicialização da política é um caminho por vezes perigoso. Permitir que
o Poder Judiciário se sobreponha aos demais poderes, ao discutir questões tanto do
Legislativo quanto do Executivo, pode ferir o Estado Democrático de Direito, na medida
em que as escolhas feitas no STF e tribunais não são um poder cujo seus representantes
não são escolhidos de forma representativa. Este fato deve-se ao ingresso na magistratura
requerer concursos públicos, não eleições, e a escolha de Ministros do STF, é feita por
indicação do Presidente, tornando a participação popular inexistente.
Dados os conceitos anteriores, faz-se necessária a distinção do Ativismo Judicial
para a Judicialização da Política. Na Judicialização da Política, os tribunais atuam conforme
princípios e regras constituídas anteriormente mas atua além de suas atribuições de
aplicação da lei, assim como diz o art. 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro (LINDB) "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito" (BRASIL, 1942).
Em contraponto vem o ativismo judicial, este que o juiz cria novos entendimentos e
regras relativas aos direitos e garantias e amplia as formas legais, como dito no art. 140,
do CPC, “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do
ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos
em lei” (BRASIL, 2015).
Conforme diz Ramos (2015, p. 131):
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(…) por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função
jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio
ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário
fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de
interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos
normativos).
Ademais, para Barroso (2008, p. 03):
A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da
mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as
mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas
imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma
circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou,
e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos
referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer,
sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se
deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela
conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a
escolha de um modo específico e proativo de interpretar a
Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele
se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo
que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.
Diante o exposto, cria-se um receio dos demais poderes diante do surgimento de
uma espécie de “Estado de juízes”, onde o poder se encontra na mão de pessoas que não
foram escolhidas pelo povo e que passam a decidir acerca das questões de maior
relevância nacional.
Por fim, conclui-se que mesmo que haja o conceito de um equilíbrio entre os
poderes, no art. 60, da CR/88, o Estado Democrático de Direito fica suscetível ao
predomínio do Poder Legislativo em relação aos demais. Isto decorre de acordo com as
mudanças da sociedade, uma vez que o poder Legislativo inicialmente foi predominante,
logo depois o Executivo passou a ser o mais atuante e, nos dias atuais, a judicialização é
nítida na política. Devido a este fato, as ações do Judiciário são cada vez mais cotidianas,
gerando no Estado, O aumento da influência do Poder Judiciário.
3. ATIVISMO JUDICIAL E O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Sempre que se discute as questões relativas ao ativismo judicial que, em apertada
síntese, é compreendido como uma ação proativa do Judiciário, atuando em questões
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relativas, principalmente à efetividade dos direitos fundamentais, fomenta-se debates
sobre a segurança jurídica em virtude da tripartição de Poderes. Isso se deve porque o
ordenamento jurídico brasileiro, de forma expressa, consagra a autonomia dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Logo, quando este último adentra no âmbito de atuação
do Executivo ou do Legislativo, há uma mitigação das atividades típicas.
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Contudo, antes de se averiguar especificamente tais questões, é importante
contextualizar a função típica do Judiciário, objeto do próximo tópico.
3.1 FUNÇÃO TÍPICA DO PODER JUDICIÁRIO
De acordo com o artigo 2º, da Constituição da República de 1988, os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, sendo que cada
qual exerce um papel diverso na sociedade brasileira. Contudo, atualmente, principalmente
no que toca ao Poder Judiciário, ele tem tomado decisões que pertencem à outra esfera
de poder, ocorrendo o fenômeno do ativismo judicial.
Significa dizer, portanto, que cada Poder do Estado possui como pressuposto uma
função específica, sendo devidamente independentes uns dos outros, não havendo uma
relação de interdependência, haja vista que cada um é exercido sob uma parte concreta na
criação e aplicação do direito em si.
Sob a separação de poderes, Pedro Lenza obtempera:

Dimitri, com precisão, observa que “seu objetivo fundamental é preservar a
liberdade individual, combatendo a concentração de poder, isto é, a
tenência ‘absolutista’ de exercício do poder político pela mesma pessoa ou
grupo de pessoas. A distribuição do poder entre órgãos estatais dotados de
independência é tida pelos partidários do liberalismo político como
garantia de equilíbrio político que evita ou, pelo menos, minimiza os riscos
de abuso de poder. O Estado que estabelece a separação de poderes evita
o despotismo e assume feições liberais. Do ponto de vista teórico, isso
significa que na base da separação dos poderes encontra-se a tese da
existência de nexo causal entre a divisão do poder e a liberdade individual
(LENZA, 2016, p. 584).
Cada Poder do Estado, seja o Legislativo, Executivo ou Judiciário exerce funções
típicas, que são fidedignamente separadas, não podendo um órgão interferir no do outro,
sob pena de ofensa ao disposto no seu artigo 2º, da CR/88.
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Pelas palavras do doutrinador constitucionalista supracitado, a separação dos
poderes acontece para que haja uma funcionalidade maior de cada órgão em suas
atividades diárias, bem como evitar o abuso de poder (LENZA, 2016).
Na mesma senda, leciona Dutra (2017), para quem é explícito no texto
constitucional, que a função típica do Judiciário é apreciar e julgar as questões que lhe são
apresentadas e que versão sobre lesão ou ameaça de lesão a direito. E, apenas de forma
atípica, e no âmbito de sua atuação, cabe editar normas e administrar, sem, contudo,
adentrar na esfera de atuação do Executivo e Legislativo.
O Poder Judiciário, composto por todos os Tribunais Brasileiros, em que fazem
acontecer o disposto nas legislações brasileiras, aplicando ao caso concreto, o conteúdo
contido nos termos abstratos de cada norma.
Pedro Lenza, sob as funções de cada Poder, esclarece:

(...) função legislativa: “consiste na edição de regras gerais, abstratas,
impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis”;
(...) função executiva: “resolve os problemas concretos e individualizados, de
acordo com as leis; não se limita à simples execução das leis, como às vezes
se diz; comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos jurídicos
que não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que a
função executiva se distingue em função de governo, com atribuições
políticas, colegislativas e de decisão, e função administrativa, com suas três
missões básicas: intervenção, fomento e serviço público”;
(...) função jurisdicional: “tem por objeto aplicar o direito aos casos
concretos a fim de dirimir conflitos de interesse” (LENZA, 2016, p. 588).
Desta feita, não se nega que as funções típicas do Judiciário não se confundem com
as atribuições do Legislativo e do Executivo. E, tecendo considerações acerca da atual
concepção de separação de Poderes, Dutra (2017, p. 98) bem esclarece:

Importante destacar que a visão moderna da separação dos Poderes não
impede que cada um dos Poderes da República exerça atipicamente (de
forma secundária), além de sua função típica (preponderante), funções
atribuídas a outro poder. O Poder Judiciário tem por função típica dirimir,
em cada caso concreto, as divergências surgidas por ocasião da aplicação
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das leis, ou seja, julgar as lides. Isso não retira a possibilidade de exercer a
função atípica de legislar (inovar na órbita jurídica), elaborando seu
regimento interno (art. 96, I, a), bem assim de administrar as pessoas e bens
que integram os seus órgãos. Por sua vez, o Poder Legislativo tem por
função típica legislar e fiscalizar, exercendo atipicamente a função estatal de
julgar, decidindo sobre crimes de responsabilidades, conforme o art. 52, I e
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

II, bem como administrar a coisa pública sob sua gerência. O Poder
Executivo, a seu turno, tem por função preponderante a administração da
coisa pública, o que não retira a possibilidade de julgar processos
administrativos e legislar, elaborando medidas provisórias, leis delegadas e
decretos autônomos. (DUTRA, 2017, p. 98).
Não obstante, o autor supracitado ressaltar que cada Poder poderá exercer
atipicamente certas funções do outro, sem ofender o princípio constitucional previsto no
artigo 2º, da Constituição da República, não é posicionamento consagrado pelo texto
constitucional. Isto porque o dispositivo legal mencionado é expresso ao dizer sob a
separação dos Poderes e ainda preconizando no inciso III, do §4º, do artigo 60, da Carta
Magna, que tal separação é cláusula pétrea, imutável, dentro do ordenamento jurídico
brasileiro (DUTRA, 2017).
Portanto, cada Poder, existente atualmente no Brasil, possui função distinta da outra,
sendo totalmente independentes entre si, não podendo sequer uma função típica ser
exercida pelo outro sob pena de desrespeitar o regramento previsto no artigo 2º, da
Constituição da República de 1988, sendo a do Judiciário julgar e aplicar a lei ao caso
concreto.
3.2 ATIVISMO JUDICIAL: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
Em que pese as atribuições bem definidas de cada um dos Poderes, competindo ao
Judiciário apreciar e julgar as causas que lhe são apresentadas, um fenômeno vem
ganhando cada vez mais evidência. Trata-se do ativismo judicial, consubstanciado em uma
atuação proativa do referido Poder, via de regra, através da interpretação extensiva de
princípios e regras.
Portanto, o ativismo judicial, na primeira ideia que se dá pela terminologia do termo,
trata-se do descumprimento da separação de poderes consagrada no artigo 2º, da
Constituição da República de 1988 (VALLE, 2013).
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Apesar de poder assim ser considerada, nada mais é do que o poder jurisdicional
brasileiro, através da figura do magistrado, acabar decidindo processos judiciais pautados
não ao ordenamento jurídico brasileiro, até mesmo pela sua ausência, fazendo criar regras
jurídicas, sendo que não pertence ao Poder Legislativo, assim para fazer (VALLE, 2013).
Em meio a esse cenário, portanto, uma decisão ativista, por exemplo, é aquela em
que é feita pelo Poder Judiciário sem haver um embasamento legal do Legislativo, pela
ausência de uma lei específica, ou quando o Poder Público, através do Executivo Federal,
Estadual ou Municipal, não implementou políticas públicas para a efetivação de direitos.
Portanto, o ativismo judicial pode ser um reflexo de proteção dos direitos humanos,
que o juiz passa a desempenhar após a Segunda Guerra Mundial. Isto porque,
anteriormente, o magistrado era considerado “a boca da lei”, pois apenas proferia a letra
da lei, não fazendo qualquer juízo de valor, ponderação, não se importando sob as
situações concretamente vivenciadas pela sociedade em geral (MARQUES, 2009).
De fato, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, vários direitos humanos foram,
aos poucos, sendo consagrados, o que fez com que o magistrado, ao avaliar um caso
concreto, não observe apenas a letra da lei haja vista que esta, muitas vezes, não
acompanha as mudanças da sociedade (MARQUES, 2009).
Não obstante, ao interpretar extensivamente princípios e regras, o ativismo judicial
também recaí em críticas. Um exemplo é a lição de Santos (2014), para quem o ativismo
judicial não é de boa alçada para a prática brasileira, eis que o magistrado brasileiro é uma
pessoa que ingressa ao poder público através de concurso público, totalmente desprovida
de atividade política, não possuindo qualquer pensamento e proteção ao povo, não
disciplinando e normatizando certas condutas.
Na mesma senda, leciona Ramos (2017), para quem existem certas situações
jurídicas que não são disciplinadas por lei, fazendo o magistrado, integrante do Poder
Judiciário, acabar tendo que usar seu poder atípico de legislar, para disciplinar certas
condutas, pois é seu dever prestar o serviço jurisdicional, não podendo apenas mencionar
em sua fundamentação que não há lei que defina tal situação conforme o inciso IX do
artigo 93, da Constituição da República de 1988.
Ramos (2017, p. 104) esclarece, contudo, que embora a interpretação seja a chave
para transformar a lei, o poder de criação de normas não compete ao Judiciário, e sim ao
Legislativo.
Destarte, ao interpretar extensivamente princípios e regras, o Judiciário se afasta da
sua função típica, que é julgar, e cria normas, como se deu, por exemplo, no
reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, questão até hoje pendente
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de regulamentação pelo Legislativo; e, mais recentemente, a criminalização da homofobia
e transfobia, determinando a aplicação das disposições que norteiam a lei do racismo.
Nesse contexto, é que se critica o ativismo e clama-se certa cautela no posicionamento
proativo do Judiciário, sob pena de mitigar a separação de Poderes.
3.3 ATIVISMO JUDICIAL E AS DECISÕES JUDICIAIS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS
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O ativismo judicial é cada vez mais sentido no Judiciário brasileiro, inclusive nos
Tribunais Superiores. Um claro exemplo, como leciona Santos (2018, p. 04), é o julgamento
da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio:

Por decisão monocrática e no último dia de atividade judicial
anterior ao recesso do judiciário, afastou a incidência da
possibilidade de execução provisória da pena em segunda
instância, suspendendo a prisão dos condenados em segunda
instância,

alegando

o

referido

ministro

pela

inconstitucionalidade de tal execução, não atinente ao artigo
5°, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), bem
como pela aplicação dos artigos 283 e 312 do CPP. A decisão
foi rechaçada quase instantaneamente pelo Ministro Dias
Tofolli, Presidente do STF, o qual acatou o pedido da PGR
suspendendo a liminar até o dia 10 de Abril de 2019, data que
tal ADC já seria julgada definitivamente pelo plenário do
Supremo com fundamento na contrariedade de decisões
plenárias com Repercussão Geral (SANTOS, 2018, p. 04).
Sobre isso, aponta Marmelstein (2015, p. 1) que, a visão mais ativa do Judiciário
clama que os conservadores reavaliem seus posicionamentos; e, “nesse processo, um
sentimento de intolerância que até então era encoberto pela conveniência do status quo
opressivo tende a surgir de modo menos dissimulado”.
O mal causado pelo backlash, consistente no fortalecimento de correntes políticas
contrárias à decisão, levou muitos pesquisadores a afirmarem que esse fenômeno mais
obstaculiza do que promove os direitos protegidos pelas Cortes Constitucionais
(PIMENTEL, 2017).
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Não se tem a pretensão, neste breve tópico, de esgotar a análise da jurisprudência
no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca do ativismo. Busca-se demonstrar
que o fenômeno não é restrito aos Tribunais Superiores.
Em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1.0011.15.0024161/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais destacou a importância de se ponderar o
ativismo judicial e o princípio da separação de poderes reformando a decisão de primeira
instância por entender que havendo desequilíbrio entre a decisão judicial e a harmonia e
independência dos Poderes, não pode prevalecer o ativismo judicial.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO
SISTEMA PRISIONAL - COPE E DISPONIBILIZAÇÃO AO
PRESÍDIO

DA

COMARCA

DE

AIMORÉS/MG.

DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRAS VIATURAS ANTERIORMENTE
PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM CUMPRIMENTO A
DECISÃO JUDICIAL. INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER
JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É defeso ao Judiciário interferir na Administração Pública,
em relação ao mérito de suas decisões e atos, sob pena de
ofensa ao princípio da separação dos poderes. Somente em
situações de estrita necessidade, em virtude de condutas que
ofendam direitos subjetivos ou coletivos, pode-se impor ao
Poder Executivo determinada obrigação de fazer ou não fazer.
[...]

(MINAS

GERAIS.

Tribunal

de

Justiça.

AI:

10011150024161001 Aimorés, Relator: Bitencourt Marcondes.
Data do Julgamento: 12.11.2020. 19ª Câmara Cível. Data da
Publicação: 16.11.2020)
Em outro momento, também no ano de 2020, no julgamento da Apelação Cível nº
1.0000.19.033297-3/002, o referido Tribunal chama a atenção para um ativismo indesejado,
pois a regra é que o Judiciário não adentre em políticas públicas, sob pena de usurar
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competências. Contudo, entendeu que excepcionalmente é possível que o Judiciário atue
de forma proativa, judicializando políticas públicas, sem que configura ingerência na
atuação de outros poderes.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO
QUE IMPÕE AO ESTADO A OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
LOCAL APROPRIADO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA. PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS.
COMARCA DE CAMPO BELO. JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. [...]1. Como regra, não cabe ao Poder Judiciário
adentrar na definição de prioridades e elaboração de políticas
públicas sob pena de usurpar as competências do
administrador e, desse modo, violar o princípio da separação
dos poderes. 2. Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode
determinar a efetivação de políticas públicas, inclusive com a
realização de obras, com vias a se assegurar o cumprimento
de obrigações impostas ao Poder Pública pela própria
Constituição. 3. A baliza a ser adotada, até como forma de se
evitar um ativismo judicial indesejado, é a verificação se o
serviço público prestado se adequa ao mínimo existencial. 4.
A realização de exames periciais em cadáveres putrefeitos, em
público e ao ar livre no cemitério local, por falta de estrutura
mínima do Instituto Médico Legal, viola os Direitos
Fundamentais à saúde e à segurança, além da dignidade dos
vivos e dos mortos. 5. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe
ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões,
podendo determinar até mesmo o sequestro de valores do
erário. (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Apelação

Cível

nº

1.0000.19.033297-3/002.

Relator

Desembargador Wagner Wilson. 19ª Câmara Cível, Data de
Julgamento: 08.10.2020.
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Por último, mas não menos importante, tem-se a decisão proferida nos autos da
apelação cível nº 1.0000.18.108045-8/001, em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
ressaltou a impossibilidade de ingerência do Judiciário para extinguir requisito previsto em
lei municipal, dada a necessidade de se resguardar a segurança jurídica. Assim, havendo
legislação que trate de determinada questão, mormente o direito de progressão do
servidor público municipal, não pode o Judiciário afastar e conceder benesses, pois viola a
tripartição de Poderes.
Resta claro, portanto, que apenas no caso concreto é possível averiguar se a atuação
do Judiciário é arbitrária e o ativismo deve ser rechaçado, sob pena de afronta à tripartição
dos Poderes. Deste modo, deve prevalecer as funções típicas do Judiciário e, apenas
excepcionalmente este Poder pode adentrar na esfera de atuação de outro, através da
interpretação extensiva, para se assegurar o exercício de direitos fundamentais.
4. CONCLUSÃO
Hodiernamente, diversas questões sensíveis e não resolvidas, principalmente pelo
Poder Legislativo, fazem com que o Poder Judiciário, consubstanciado no Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição (Princípio do acesso à justiça), art. 5º, inciso XXXV, da
Constituição da República de 1988, obrigue-se a resolvê-las e interpretá-las diante dos
direitos positivados, de modo extensivo/criativo, culminando no intitulado ativismo
judicial.
Conforme explicação de Campos (2014, p. 347), “as decisões ativistas, normalmente,
versam sobre os casos de mais elevada temperatura moral ou política, ou envolvem as
normas constitucionais de mais alta indeterminação semântica e de elevada carga
axiológica hard cases”.
O Ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha,
conforme declaração prestada em junho de 2.020, quando questionado sobre o ativismo
judicial, corroborou tal entendimento ao declarar que “o ativismo judicial surge quando o
Judiciário extrapola e exerce atividades que não lhe dizem respeito” (STJ, 2020).
Acrescentando que, a interferência do Judiciário em outras áreas nem sempre é
espontânea.
Nesse contexto, novamente, vê-se que o ativismo judicial é uterino da ausência da
atuação dos demais poderes e, apesar de preencher a lacuna de seus pares, a atuação
proativa do Poder Judiciário, é germinada em contraposição ao princípio da separação dos
poderes, previsto no art. 2º, da Constituição da República de 1.988.
O tema deste trabalho, apesar de já amplamente debatido, não se exaure e se
apresenta campo fértil para pesquisa, sobretudo, ao considerar as decisões diariamente
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emanadas pelos 91 Tribunais de Justiça e os 5 Tribunais Regionais Federais brasileiros,
frente à judicialização de temas contemporâneos, incluindo a política.
De todo modo, conclui-se o presente artigo utilizando as palavras do ex-presidente
do STJ "O Poder Executivo não ensina o Judiciário a julgar, o Judiciário não legisla e o
Legislativo não governa. Nenhum poder diz ao outro o que fazer. É preciso respeitar a
harmonia entre os poderes de acordo com os limites traçados na Constituição" (STJ, 2020).
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RESUMO: O modelo constitucional de Estado brasileiro define que suas ações devem
pautar-se em conformidade com o que determina a respectiva ordem jurídica, de tal
sorte que os agentes estatais só devem agir em cumprimento a deveres definidos em
lei. Nesse cenário é possível que essa atuação, ou mesmo a falta dela, venha a impor
danos a terceiros, surgindo daí a discussão acerca da responsabilidade patrimonial do
Estado, do que decorre o dever de indenizar ao terceiro lesado. Daí resulta a necessidade
de verificar se o agente público competente agiu ou deixou de agir com dolo ou com
culpa, a fim de que o montante despendido pelo Estado venha a ser ressarcido em sede
de ação regressiva, a ser proposta pelo Estado em face do mesmo agente que
determinou a despesa. Nesse contexto, a presente abordagem busca detidamente
debater o tema da responsabilidade subjetiva do agente estatal, decorrente de sua
atuação ou omissão, em razão do prejuízo imposto a terceiro, contemplando a doutrina
e jurisprudência correlatas, com a proposta de acrescer conteúdo à discussão.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil do Estado. Ação de Regresso. Agente
estatal. Dano. Terceiros.
ABSTRACT: The constitutional model of the Brazilian State defines that its actions must
be guided in accordance with what is determined by the respective legal order, in such
a way that state agents must only act in compliance with duties defined by law. In this
scenario, it is possible that such actions, or even the lack of them, may cause damages
to third parties, leading to the discussion about the State's patrimonial responsibility,
from which arises the duty to indemnify the injured third party. Hence the need to verify
whether the competent public agent acted or failed to act with malice or fault, so that
the amount spent by the State may be reimbursed in a regressive action, to be brought
by the State against the same agent who determined the expense. In this context, the
present approach seeks to thoroughly debate the subject of the subjective liability of
the state agent, arising from its action or omission, due to the damage imposed on a
third party, contemplating the related doctrine and jurisprudence, with the proposal of
adding content to the discussion.
KEYWORDS: State Civil Liability. Action for Recoupment. State Agent. Damage. Third
Party.
Sumário: 1. Introdução – 2. Responsabilidade Civil – 2.1 Pressupostos da
responsabilidade civil - 2.2 Responsabilidade civil objetiva - 2.3 Responsabilidade civil
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subjetiva - 3. Responsabilidade Civil do Estado - 3.1 Sujeitos estatais - 3.2 O dano
causado pelo agente do Estado - 3.3 Elementos da responsabilidade civil do Estado 3.4. Responsabilidade civil do Estado decorrente de ação e omissão - 3.5 Nexo de
causalidade ou nexo causal - 3.6 Dano ou prejuízo - 3.7 Danos patrimoniais ou materiais
- 3.8 Danos morais - 4. Responsabilidade Civil do Estado e o direito ao regresso - 5.
Conclusão – Referências.
1. INTRODUÇÃO
A concepção contemporânea de Estado contempla, como uma de suas funções,
a realização de atividades voltadas à consecução do interesse público primário, o que
qualifica o Estado como prestador de serviços públicos. Assim o Estado age, por seus
órgãos, entidades e agentes, buscando a satisfação dos interesses da coletividade, a
exemplo das atividades relacionadas com saúde, educação e segurança pública, dentre
tantas outras. Nesse contexto, a atuação estatal é dotada de repercussões jurídicas, as
quais se manifestam na criação de novas relações, bem como mediante a modificação
ou extinção de outras relações pré-existentes ao seu atuar. Em outras palavras, o Estado,
como pessoa que é, afirma-se como sujeito de direitos e obrigações decorrentes das
atividades que desenvolve, as quais são potencialmente causadoras de impacto na
esfera jurídica da coletividade ou de parte dela.
Por vezes, ainda que atue em defesa do interesse público, as atividades
desenvolvidas pelo Estado podem ensejar a indevida imposição de prejuízos materiais
a terceiros, surgindo daí ampla discussão doutrinária acerca da responsabilidade civil do
Estado, em cujo cenário se destacam as teorias da responsabilidade integral, da
responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva. Não obstante a relevância
jurídica dessas teorias, impõe-se considerar a possibilidade de o agente causador do
dano ter atuado de forma deliberada à determinação do prejuízo de terceiro, bem como
a situação em que ele tenha atuado sem observância do dever de cuidado, eis que sua
atuação decorre, ou deve sempre decorrer, de um comando normativo que lhe impõe
observância a critérios objetivos inerentes à conduta a ser desenvolvida.
O dever de indenizar, a quem o Estado causar dano injusto, reveste-se de
interesse público. Essa indenização consiste no emprego de recursos retirados dos
cofres públicos para a realização do pagamento de determinado valor ao terceiro
injustamente lesado. Assim, quando o agente público age sem observar os ditames
legais para sua atuação, ainda que tenha atuado em nome do Estado, deve ele ser
responsabilizado, a fim de que o erário venha a ser ressarcido do montante utilizado
para a indenização a que ele, agente público, de forma dolosa ou culposa, deu causa.
A presente abordagem propõe-se à apresentação de aspectos, teórico e
normativo, da responsabilização civil do Estado, além de breves apontamentos
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históricos e a evolução das doutrinas que embasaram as várias correntes de
pensamentos sobre o referido instituto. A delimitação do estudo se fundamenta, assim,
na análise do direito do Estado à propositura de ações judiciais em face de seus agentes
que, de forma dolosa ou culposa, tenham atuado determinando prejuízos indevidos a
terceiros, cujos ônus tenha o Estado, preliminarmente, assumido.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O texto constitucional estabeleceu, no seu artigo 37, § 6°, que a responsabilidade
civil do Estado consiste no dever de indenização de danos resultantes de ação dos
agentes públicos, mesmo sem demonstrar a culpa dos mesmos, assegurando desse
modo, o direito de regresso e sua responsabilização, em casos de dolo ou culpa.
Dessa forma, torna-se necessário enfatizar que, nem todo prejuízo determinado
pela atuação estatal é passível de indenização. Entretanto, quando o Estado indeniza o
terceiro lesado, o quantum indenizado é retirado dos cofres públicos, formados pelo
esforço de toda a sociedade. Ou seja, todos pagam pelo prejuízo determinado pelo
agente público que agiu a princípio para realizar os fins do Estado, pelo que se afirma
razoável buscar o ressarcimento, ao erário, do montante despendido com a indenização
do terceiro lesado em razão da má conduta de um de seus agentes.
A Carta Magna de 1988, fazendo referência à responsabilidade civil do Estado,
avançou no sentido de considerar como agente todos os indivíduos que têm atuação
na Administração Pública, isto é, todos que atuam em nome do Poder Estatal, que
executam a função pública, sujeitando-os às referidas normas de responsabilidade. O
dano indenizável, nesse cenário, há de ser considerado como resultante da ação, positiva
ou negativa, do Estado, é dizer, segundo a teoria da responsabilidade objetiva, basta
que reste demonstrado o nexo de causalidade entre o agir estatal e o prejuízo dele
decorrente para que surja o dever de indenizar, independentemente da verificação do
elemento subjetivo do agente estatal, o qual será relevante, entretanto, para garantir o
direito de regresso do Estado.
A partir dessa contextualização, a presente abordagem buscará discutir as
hipóteses em que a ordem jurídica garante, ao ente estatal, o direito de propor ação
regressiva em face de seus agentes que, eventualmente, tenham dado causa a danos ao
erário, destacando-se os elementos estruturantes e a indicação das normas jurídicas
atinentes à responsabilidade civil do Estado.
Para tanto serão apresentados os principais elementos que compõem a
responsabilidade civil, estabelecendo-se adequada compreensão para discernir sobre as
hipóteses em que a indenização se faz possível, apartando-as daquelas em que o Estado
não poderá ser responsabilizado.
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Justifica-se a abordagem, portanto, diante da relevância que o tema suscita no
campo jurídico, o que se verifica nas distintas teses encontradas no campo doutrinário
e jurisprudencial.
A metodologia adotada para utilizar a fundamentação teórica do presente estudo
foi o método dedutivo e a pesquisa bibliográfica comparando obras literárias como as
doutrinas e pesquisas em revistas eletrônicas nacionais que abordam o assunto sobre a
reponsabilidade civil do Estado e o direito de regresso.
A apresentação do assunto proposto se faz estruturada em três itens principais,
iniciando com a abordagem sobre a ideia de responsabilidade civil do Estado, onde será
desenvolvida uma breve síntese da evolução histórica do tema e, também, onde serão
consideradas as atuais abordagens doutrinárias. No item seguinte, abordar-se-ão os
tipos de responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, apresentando-se a ideia
geral, as excludentes da responsabilidade do Estado, a classificação da responsabilidade
estatal em absoluta, objetiva e subjetiva, além das características da ação e da omissão
diante de danos causados a terceiros.
Por fim, a abordagem será concluída com considerações sobre a responsabilidade
subjetiva do agente público e o direito de regresso do Estado, apresentando-se
considerações com fundamento na doutrina, na ordem normativa e, também, na
jurisprudência dominante acerca do tema.
Sem qualquer outra pretensão, a proposta desta abordagem cinge-se a buscar
trazer alguma contribuição à discussão do tema no cenário jurídico.
2. RESPONSABILIDADE CIVIL
O termo “responsabilidade”, tem sua origem latina da palavra spondeo, que era
conhecida por sua ligação com o devedor nos contratos verbais do direito da Antiga
Roma. O mesmo autor continua explanando que, responsável, responsabilidade, bem
como todos os vocábulos semelhantes, dão a entender a ideia de equivalência de
contraprestação, de correspondência, mas a responsabilidade, no sentido obrigacional
da atividade do homem (ZAMBON, 2014, p. 10).
Nos primórdios da humanidade, entretanto, não se cogitava do fator culpa. O
dano provocava a reação imediata, instintiva e brutal do ofendido. Não havia regras nem
limitações. Não imperava, ainda, o direito. Dominava, então, a vingança privada, “forma
primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação espontânea e natural contra o mal
sofrido; solução comum a todos os povos nas suas origens, para a reparação do mal
pelo mal (GONÇALVES, 2017, p. 177).
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A teoria da responsabilidade do estado foi estabelecida ao longo de muitos
séculos. Pois, diversos conceitos faziam a justificativa dessa isenção, onde não havia
erros por parte do monarca ou do Estado e o Estado que atuava para atender ao
interesse da população não poderia ser responsabilizado por qualquer ato danoso, e a
soberania do Estado, considerado poder absoluto impedia o reconhecimento de sua
responsabilidade diante de um indivíduo (MEDAUAR, 2018, p. 356).
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Na França, surgiu o primeiro caso de responsabilidade civil do estado, descrito
como caso “Blanco”. Onde, uma menina chamada “Agnès Blanco”, estava brincando em
uma rua da cidade de Bordeaux, um vagão da Companhia Nacional de Manufatura e
Fumo atropelou-a e em seguida ela foi a óbito. O pai, não se conformando com tal ato,
fez ingresso com uma ação para indenizar o dano causado pelo agente público e alegou
que o Estado tinha a responsabilidade pelo ocorrido. Destarte, no dia 8 de fevereiro do
ano de 1873, saiu o veredicto com favorecimento ao pai da menina, definindo dessa
forma, a responsabilização do Estado (CAMPOS, 2019, pgs. 779-780).
2.1 Pressupostos da responsabilidade civil
O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que
todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido
dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana: “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).
Diante do exposto, se observa que existem quatro os elementos principais da
responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade
e dano experimentado pela vítima.
A responsabilidade por ato de terceiro ocorre nos casos de danos causados pelos
filhos, tutelados e curatelados, ficando responsáveis pela reparação os pais, tutores e
curadores. Também o empregador responde pelos atos de seus empregados. Os
educadores, os hoteleiros e os estalajadeiros, pelos seus educandos e hóspedes. Os
farmacêuticos, por seus prepostos. As pessoas jurídicas de direito privado, por seus
empregados; e as de direito público, por seus agentes. E, ainda, aqueles que participam
do produto de crime (GONÇALVES, 2017, p. 47).
Na primeira, a ação ou omissão do agente estatal está relacionada à
responsabilidade que pode ser por ato próprio, responsabilidade por ato de terceiro,
mas que esteja sob a guarda de alguém e os danos causados por animais ou coisas que
estejam também sob guarda de alguém. A primeira, por ato do próprio agente,
materializa-se na ideia de que o titular do dever de reparar o dano é o próprio agente
que o causou.
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Já a segunda se refere a condutas que são praticadas por terceiros que estejam
sob jurisdição de seus responsáveis, ficando estes para reparar o dano causado. A
terceira, se relaciona à responsabilidade dos proprietários de animais ou coisas, tem
responsabilidade objetiva, dessa forma, independentemente se for comprovado a culpa,
surge por meio do detentor do animal ou da coisa o dever para a reparação do dano
causado, pois, há comprovação do nexo de causalidade entre o fato violador do direito
e o dano.
Gonçalves (2017, p. 46) ressalta que:
Primeiramente, à lei faz referência a qualquer indivíduo que, por
ação ou omissão, venha a causar dano a outrem. A
responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro
que esteja sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por
coisas e animais que lhe pertençam.
O outro pressuposto da responsabilidade civil do estado está relacionado ao nexo
de causalidade que existe entre o ato do agente e o dano que a vítima sofreu. o Estado
tem o dever de indenizar e está relacionado a esses dois fatores, em caso do dano
existente não haver conexão com o ato praticado pelo agente, e que sendo dessa forma,
a inexistência de reparação do dano.
2.2 Responsabilidade civil objetiva
A responsabilidade civil objetiva tem como característica é dispensado a análise
do elemento culpa. O parágrafo único do artigo 927 (CC/2002) estabeleceu que “haverá
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Já o artigo 931 (CC/2002) do referido
diploma representa uma cláusula geral de responsabilidade objetiva ao dizer que
“ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as
empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos
produtos postos em circulação” (MELLO, 2017, pgs. 506-507).
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, é obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
(BRASIL, 2002).
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Na responsabilidade objetiva prescinde-se totalmente da prova da culpa. Ela é
reconhecida, como mencionado, independentemente de culpa. Basta, assim, que haja
relação de causalidade entre a ação e o dano. Uma das teorias que procuram justificar
a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce
alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo,
ainda que sua conduta seja isenta de culpa (GONÇALVES, 2017, p. 46).
2.3 Responsabilidade civil subjetiva
O fundamento que se dê à responsabilidade, a culpa será ou não considerada
elemento da obrigação de reparar o dano. Em face da teoria clássica, a culpa era
fundamento da responsabilidade. Esta teoria, também chamada de teoria da culpa, ou
“subjetiva”, pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Em não
havendo culpa, não há responsabilidade (GONÇALVES, 2017, p. 48).
A responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de dano causado em função de
ato doloso ou culposo. Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará quando o
agente causador do dano atuar com negligência ou imprudência, conforme cediço
doutrinariamente, através da interpretação da primeira parte do art. 159 do Código Civil
de 1916 (“Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”),
regra geral mantida, com aperfeiçoamentos, pelo art. 186 do Código Civil de 2002
(GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2017, p. 65).
Na teoria da responsabilidade subjetiva, se dá ênfase no foco das considerações
e dos conceitos, que é a figura do ato ilícito, como ente que tem características
exclusivas, identificado na sua estrutura, nos seus requisitos, nos seus efeitos e nos seus
elementos PEREIRA, 2017, p. 52).
3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
No Brasil, a responsabilidade civil foi abordada indiretamente na Constituição
Republicana do Brasil de 1824 e também na de 1891, os referidos textos condenavam
os atos ilícitos praticados por agentes do Estado por indulgência ou negligência com o
intuito de prejudicar seus administrados. Entretanto, durante esse período, onde não
havia legislação legal que tivesse previsão da responsabilidade civil do Estado, os
tribunais e doutrinadores, concordando com as leis ordinárias que existiam, previam a
responsabilidade estatal solidaria com a dos funcionários.
No atual estágio de evolução da responsabilidade civil do Estado, o ordenamento
jurídico pátrio consagrara a teoria da responsabilidade objetiva, dispensando a vítima
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de comprovar a culpa (individual ou anônima) para receber a reparação pelos prejuízos
sofridos em virtude da conduta estatal. No ordenamento jurídico brasileiro, a admissão
do Estado como possível causador de prejuízos aos seus administrados, restado a este
a obrigação de reparar tais danos. A doutrina acerca desta afirmativa, exemplifica que a
responsabilidade civil do Estado diz respeito à obrigação a este imposta de reparar
danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades ou omissões; por
exemplo: atropelamento por veículo oficial, queda em buraco na rua, morte em prisão.
A responsabilidade civil do Estado representa mecanismo indispensável de
amparo ao indivíduo ante o Poder Público. Com a possível ideia de responsabilização, o
administrado tem assegurado o direito de que os danos originados pelo Estado, por ele
deverão ser ressarcidos: “Entende-se a responsabilidade civil do Estado como sendo a
obrigação legal, que lhe é imposta, de ressarcir os danos causados a terceiros por suas
atividades”.
No artigo 15 do Código Civil de 1916, foi caracterizado a responsabilidade civil
do Estado como: as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por
atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o
direito regressivo contra os causadores do dano.
Durante esse período, o ordenamento jurídico brasileiro deu início na defesa da tese da
responsabilidade objetiva que tinha seu desenvolvimento na França e já tinha sido
apresentada no Brasil, onde foi respeitada pelos juristas na jurisprudência pátria.
Com a entrada em vigência da Constituição Federal do Brasil de 1988, o foi
adotado em seu artigo 37, parágrafo 6°, sobre a responsabilidade civil objetiva com
relação na teoria do risco administrativo, isto é, apenas a lesão ao administrado, como
resultado do ato estatal praticado, torna-se suficiente para que a responsabilidade do
Estado seja classificada.
Também na Constituição Federal de 1988, abordada em seu artigo 37, § 6.°, o
dispositivo constitucional que aborda o preceito: as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado que prestam serviços públicos, terão responsabilidade pelos atos
danosos causados por seus agentes, nessa qualidade, causarem a outrem, garantido o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3.1 Sujeitos estatais
A pessoa jurídica do Estado é de forma abstrata, pois a mesma não tem vontade
nem ação, não se manifesta psicologicamente e não tem vida própria. Porém, para o
ordenamento jurídico, tal questão não quer dizer que lhe falte vontade e ação, mesmo
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porque o Estado não poderá agir de modo psíquico e físico, por si próprio, entretanto,
sua vontade e sua ação são estabelecidas pela atuação dos seus agentes, quando de
competências atribuídas (MELLO, 2002, p. 849).
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Para que o Estado exerça suas atividades administrativas deverá atuar por meio
dos entes federados, por meio de pessoas jurídicas de direito público outorgadas por
lei, ou de direito privado, que sejam autorizadas por lei. Podendo também ainda
terceirizar seus serviços (DI PIETRO, 2017, p. 612).
A União, Estados, Distrito Federal e Municípios, fazem parte do que se define
como Administração direta, possuindo personalidade jurídica de direito público e,
porém, são sujeitos de direitos e obrigações no âmbito civil, respondendo pelo exercício
desta capacidade (MELLO, 2002, p. 127).
A federalização e seu entes podem descentralizar o exercício de suas funções por
meio da criação de outras pessoas jurídicas de direito público, autarquias, fundações
públicas e associações ou de direito privado, empresas públicas de sociedade de
economia mista e fundações governamentais.
Porém, a administração pública nem sempre agirá de forma direta, isto é, a
atuação se dará por meio das pessoas jurídicas de direito público que se constituem por
meio de capital exclusivamente público. Já a Administração indireta, está assegurada
nos termos do Decreto-Lei n.° 200, de 25.2.1967, em empresas de sociedade de
economia mista, fundações, empresas públicas, autarquias. Sendo que nas referidas
denominações há existência de diferenças quanto ao regime jurídico adotado em cada
uma, podendo ser de direito público ou de direito privado (DI PIETRO, 2017, p. 393).
3.2 O dano causado pelo agente do Estado
Os aspectos relacionados a responsabilidade civil do Estado por atos praticados
pelos seus agentes envolvem várias teorias. E surgiu no momento em foi introduzido a
teoria da responsabilidade objetiva do Estado no ordenamento jurídico pátrio, onde foi
despertado divergências doutrinárias referentes sua aplicação nas hipóteses de conduta
omissiva da administração pública (TELLES, 2003, p. 115).
As divergências do tema em questão se garantem na interpretação do artigo 37,
§6º da Constituição Federal atual. O termo “causarem a terceiros” traz desacordo, pois
existem as correntes doutrinárias que entendem que “causar” remete a uma ação
positiva, e não aborda tal dispositivo, que são as omissões.
Já no caso de responsabilidade objetiva, para se configurar a culpa, será
necessário a configuração dos outros pressupostos referentes a responsabilidade civil.
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Ao abordar o dispositivo constitucional que trata sobre a responsabilidade civil
do Estado, fez posicionamento da seguinte forma: ao substituir a responsabilidade
individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, abrangendo o
risco dos atos omissivos, surge a teoria da responsabilidade objetiva da Administração
Pública, onde, da responsabilidade sem culpa, somente ocorrendo em caso de falta
anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente na área dos riscos assumidos
pela Administração para a consecução de seus fins (MEIRELLES 2003, p. 640).
Entendeu-se que o autor reconheceu que a teoria da responsabilidade objetiva
se encaixa tanto para os atos, quanto para as omissões da Administração Pública.
3.3 Elementos da responsabilidade civil do Estado
A teoria da Faute du service (culpa do serviço ou culpa anônima ou falta do
serviço), consagrou a responsabilidade civil do Estado que tinha como pressuposto
comprovar através da vítima do dano causado, que o agente do Estado não agiu de
forma adequada. Não somente identificando o agente público culpado (culpa
individual), mas também fazer a comprovação da falha do serviço (culpa anônima)
(OLIVEIRA, 2021, p. 1363).
A culpa é uma das prerrogativas da responsabilidade civil. Nesse sentido, está
inserida no art. 186 do Código Civil que a ação ou omissão do agente seja “voluntária”
ou que haja, no mínimo, “negligência” ou “imprudência”. Para que tenha a obrigação de
indenizar, não precisa que o autor da ação danosa tenha procedido ilicitamente, com
violação de um direito (subjetivo) de um indivíduo ou infringiu uma norma jurídica
tuteladora de interesses particulares. A obrigação de indenizar não existe, em regra,
apenas porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É fundamental
que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência, como expressamente se exige no art. 186 do Código Civil (GONÇALVES,
2017, p. 372).
3.4 Responsabilidade civil do Estado decorrente de ação e omissão
A responsabilidade civil do Estado por dano como resultado, abrange dois
aspectos essenciais que se contradizem, de forma aparente: de um lado, ressalta-se a
responsabilidade civil objetiva do Estado, que está prevista no artigo 37, § 6º da Carta
Magna Brasileira de 1988, e por outro lado, tem-se a ação de terceiro que causa o dano,
que, é uma causa exclusiva do prejuízo, exclui-se a relação de causalidade entre a atitude
do Estado e o dano causado (JARDIM, 2010, p. 1).
Art. 37, § 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos
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que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa (BRASIL, 2002).
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O constituinte de 1988 fez a opção por responsabilização objetiva do Estado por
suas ações. Onde foi adotado a denominada teoria do risco administrativo, que de
acordo com a própria atividade estatal faz surgir grandes possibilidades de riscos que,
causando danos, são de responsabilidade do Estado. Trata-se, portanto, de espécie da
regra geral disposta no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, tendo em vista que
a atividade do Estado enseja, em si, um potencial resultado danoso (JARDIM, 2010, p. 1).
O Código Civil prever nos artigos 186 e artigo 927 do Código Civil os requisitos
necessários para que exista a responsabilidade civil:
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.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
(BRASIL, 2002).
O Estado não é responsabilizado por tudo, tal como apregoam os doutrinadores
que defendem a teoria do risco integral do Estado. Mais precisamente quanto à
responsabilidade estatal por sua omissão, que se divide em dois tipos, a omissão própria
e a omissão imprópria (JARDIM, 2010, p. 1).
Dessa forma, quando a conduta do Estado for comissiva, ocasionada por ato
lesivo decorrente de culpa ou não de seus agentes, a responsabilidade do Estado será
objetiva. Tal afirmação mostra a ideia de que, independentemente da comprovação de
culpa do agente, o Estado será responsabilizado, sem prejuízo da ação regressiva que
poderá ser proposta contra o causador de dano (FARIAS, 2007, p. 34).
Por outro lado, nas condutas em que haja uma evidente omissão do agente
estatal na realização de um dever legal e que, consequentemente, venham ocasionar
um dano ao administrado, pode-se vigorar a responsabilidade subjetiva do Estado, haja
vista que, como já abordado anteriormente, o silêncio do ente é apenas uma condição
para que ocorra o resultado, não sendo, pois, causa direta deste (FARIAS, 2007, p. 34).
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3.5 Nexo de causalidade ou nexo causal
A conceituação de nexo causal, nexo etiológico ou relação de causalidade é
derivado das leis naturais. É a base que faz a união entre a conduta do agente e o dano.
É através do exame da relação de causalidade que se conclui quem está causando o
dano. Trata-se de elemento essencial. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas
jamais será dispensado o nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano,
não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não haverá como a
mesma ser ressarcida. Nem sempre é fácil, no caso concreto, estabelecer a relação de
causa e efeito (VENOSA, 2017, p. 422).
Um dos requisitos essenciais à responsabilidade civil é a presença de um nexo de
causalidade entre a ação ilícita e o dano por ele produzido. É uma noção que parece
fácil e limpa de dificuldade. Porém, se trata de mera aparência, pois, a noção de
causalidade é uma noção que está ligado um aspecto profundamente filosófico, além
das dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os fatores de produção
de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no espaço (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO,
2017, p. 156).
3.6 Dano ou prejuízo
É indispensável a existência de dano ou prejuízo para a configuração da
responsabilidade civil. Mesmo em se tratando de responsabilidade contratual, o
comportamento da parte inadimplente que deixa de cumprir a obrigação
convencionada carrega em si a presunção de dano. Sem a ocorrência deste elemento
não haveria o que indenizar, e, consequentemente, responsabilidade (GAGLIANO e
PAMPLONA FILHO, 2017, p. 93).
Partindo do princípio contido no art. 186 do Código Civil de 2002, é conceituado
o termo dano como sendo a circunstância elementar da responsabilidade civil. Por esse
preceito fica estabelecido que a conduta antijurídica, imputável a uma pessoa, tem como
consequência a obrigação de sujeitar o ofensor a reparar o mal causado. Existe uma
obrigação de reparar o dano, imposta a quem quer que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem. Logo de plano ocorre assentar
que o dano é elemento ou requisito essencial na etiologia da responsabilidade civil
(PEREIRA, 2017, p. 52).
A indenização em geral, por danos materiais ou não, possui em si própria um
conteúdo que extrapola, ou mais propriamente, se desloca da simples reparação de um
dano. Costuma-se afirmar que a indenização, qualquer que seja sua natureza, nunca
representará a recomposição efetiva de algo que se perdeu, mas mero lenitivo
(substitutivo, diriam os mais tradicionalistas) para a perda, seja esta de cunho material
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ou não. Desse modo, sob certos prismas, a indenização pode representar mais ou menos
o que se perdeu, mas nunca exatamente aquilo que se perdeu (VENOSA, 2017, p. 694).
3.7 Danos patrimoniais ou materiais
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Os danos patrimoniais ou materiais são constituídos pelos prejuízos ou perdas
que causaram o dano para alguém. Conforme ressaltado nos arts. 186 e 403 do Código
Civil exclui-se a reparação de dano hipotético ou eventual, havendo necessidade de uma
prova efetiva para comprovar tal ocorrência.
Os danos materiais se relacionam não somente com a deterioração ou perda de
coisas, mas também com os prejuízos resultantes de lucros cessantes, ou seja, o que se
deixou de adquirir. Um exemplo desse tipo de dano são os danos oriundos de veículo
automotor de praça, que impede o taxista de trabalhar por alguns dias (NADER, 2018,
p. 55).
3.8 Danos morais
Dano moral é o prejuízo aos bens personalíssimos como a honra, a imagem e a
reputação da pessoa lesada. A indenização elencada por danos morais, tem sua
existência in re ipsa, isto é, é decorrente do ato lesivo (OLIVEIRA, 2021, p. 1369).
O autor continua dizendo que, o dano moral poderá ocorrer não somente por
pessoas físicas, mas também por pessoas jurídicas, onde, nas pessoas jurídicas, o dano
à sua honra objetiva, conforme explanado na Súmula 227 do STJ, onde a honra objetiva
tem ligação à reputação da pessoa, física ou jurídica, diante da sociedade.
De acordo com jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
afirma ser inconstitucional tarifar legalmente a indenização por danos morais, onde, a
mesma será fixada em conformidade com o caso concreto, considerando-se a efetiva
extensão do prejuízo que a vítima suporta, com disposição no art. 5.º, V e X, da
Constituição Federal. Desse modo, a Súmula 281 do STJ estabelece que: “A indenização
por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa” (OLIVEIRA, 2021,
p. 1369).
4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E O DIREITO AO REGRESSO
Assegura-se através do Estado por meio da Constituição Federal, o Direito de
regresso com o objetivo de ensejar uma indenização em desfavor de agente público
responsável pelo dano causado, atuando com culpa ou dolo onde o direito de regresso
do Estado, tem previsão constitucional no art. 37, § 6 o (CARVALHO FILHO, 2018, p. 688).
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A Carta Magna brasileira em seu art. 37, § 6.º, estabelece, concretamente, a
responsabilidade civil objetiva dos agentes públicos, englobando também as pessoas
jurídicas de direito privado que prestam serviços ao Estado, garantindo desse modo, o
direito de regresso decorrente de seus agentes que responderão de modo subjetivo. Em
conformidade com a norma estabelecida, onde:
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 (OLIVEIRA, 2021, p. 1264).
De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o dano causado por agente
público a terceiros, a responsabilidade é do Estado, com o direito de regresso contra o
agente público. Desse modo, existe a responsabilidade objetiva do Estado e a subjetiva
do agente causador do dano, que agiu dessa forma, com dolo ou culpa (NOHARA, 2019,
p. 315).
Desse modo, o relacionamento entre o lesado e o Estado, o agente poderá
confirmar em indenizar o Estado através da via administrativa, ou ainda, por meio de via
judicial, havendo conflito de interesses. Nesse sentido a doutrina se manifesta:
Na via administrativa, o pagamento da indenização pelo agente
será sempre resultado de acordo entre as partes. Ao Estado é
vedado estabelecer qualquer regra administrativa que obrigue o
agente, a pagar o débito. É ilegal, por exemplo, qualquer norma
que autorize o Estado a descontar, por sua exclusiva iniciativa e
sem qualquer barreira de contenção, parcelas indenizatórias dos
vencimentos do servidor. O Estado é um credor como qualquer
outro nesse caso e não dispõe de privilégio nesse sentido.
Na via judicial, frustrado o acordo, o Estado promoverá a devida
ação de indenização, que tramitará pelo procedimento comum. É
comum o uso da expressão ação regressiva para nominar a
demanda a ser movida pelo Estado contra seu agente. Mais
técnico, porém, é considerá-la ação de indenização, pois o
regresso não qualifica a ação e indica apenas que o direito de ação,
de que é titular o Estado, deve ser exercido secundariamente,
pressupondo o exercício prévio do direito de ação pelo lesado.
Quanto à questão do foro, aplica-se aqui o que dissemos a
propósito da ação do lesado contra o Estado (CARVALHO FILHO,
2018, p. 688).
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Dessa forma, o Estado terá a obrigação da reparação dos danos que seus agentes
públicos foram causadores aos particulares, garantindo-se o direito de regresso em
desfavor do causador do prejuízo nos casos de onde o mesmo tem atuação com dolo
ou culpa.
5. CONCLUSÃO
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A título de conclusão, o Estado afirma-se como titular de direito e obrigações na
esfera jurídica de suas relações, o exemplo de qualquer outra pessoa jurídica ou física
que desenvolveu suas atividades. Nesse contexto, como pessoa jurídica que é, o Estado
age por meio de seus agentes, desenvolvendo atividades que muitas vezes podem vir a
ser interpretados com ato ilícito inclusive. Entretanto, não obstante a licitude ou ilicitude
de suas ações, havendo danos impostos a terceiros em decorrência da ação Estatal, o
Estado será em regra responsabilizado para reposição do dano causado, mediante
indenização.
O presente trabalho apresentou sobre a temática da responsabilidade civil e seus
pressupostos, seus breves históricos e sua evolução, conceitual, observando-se no
ordenamento jurídico, as doutrinas acerca da responsabilidade civil que está
constantemente evoluindo desde o primeiro caso ocorrido na França até a atualidade.
Entende-se dessa forma no ordenamento jurídico brasileiro que, o Estado em
suas ações prestadas através de suas atividades públicas poderá resultar em danos aos
seus agentes, por ações lícitas ou ilícitas, comissivas ou omissivas, onde serão gerados
o dever de reparação de tais danos.
Desse modo, o sujeito estatal que cometer ação que cause danos a terceiros,
deverá reparar o dano, através de via administrativa ou por meio de via judicial, em ação
direta contra o poder estatal, que, fundamenta-se na atualidade no ordenamento
jurídico brasileiro onde, se o particular tiver dano causado por sujeito estatal em
decorrência de seu cargo público, o lesado poderá propor em desfavor do Estado,
ressaltando que tais danos sejam reparados e que, o Estado deverá fazer o ingresso de
ação de regresso, podendo também fazer a denúncia à lide da ação que foi ajuizada
pela vítima em face do dano.
A sociedade, representada através do Estado, não deverá arcar com os danos que
terceiros venham sofrer, pois, há previsão no ordenamento jurídico, explicitando, o
possível ressarcimento do dano causado, por meio da ação regressiva, dos danos que
resultaram a ação ou omissão do agente público.
Quando o agente causador do dano houver concorrido para o resultado lesivo
da ação Estatal, mediante comprovada culpa ou dolo, nesse momento nascerá o direito
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do Estado promover em face de seu agente a competente ação regressiva, buscando
ressarcir aos cofres públicos o montante despendido com a indenização para ao terceiro
lesado. Isso porque, o item elemento subjetivo da ação do agente revela ou denuncia
que esse mesmo agente agiu desprovido dos cuidados ou zelo necessários e exigidos
em lei para o desenvolvimento daquela ação Estatal. Não se trata, contudo, de medida
punitiva de qualquer natureza, mas o direito de regresso do Estado se afirmar com o
instrumento de tutela e defesa do interesse público, principalmente do interesse público
secundário.
A Carta Magna de 1988, através de seu legislador, acatou a opção correta da
responsabilidade civil do Estado e as correlatas jurisprudências acerca do tema, pois,
mesmo nas ações de omissão do sujeito estatal, terá sua responsabilização, não
deixando que a vítima fique desalentada.
Observou-se diante das doutrinas que, a Responsabilidade Civil do Estado tem
como pressuposto o dever de indenização mesmo não se configurando dolo ou culpa
do sujeito estatal e apenas se caracterizar pelo nexo de causalidade entre a conduta do
agente público e o dano, onde o Estado deverá buscar ser ressarcido junto ao agente
público se tiver comprovação que o mesmo teve ação dolosa ou culposa.
Diante desse contexto, conclui-se sobre a possibilidade para condenar o sujeito
estatal por sua responsabilização subjetiva acerca da ação cometida resultando nos
danos gerados. Ressalta-se que, o Estado não é possuidor de vontade própria, apenas
atua se fundamentando nas leis que existem no ordenamento jurídico pátrio e também
pelas ações praticadas por seus representantes, que deverão ter sua atuação coesa e
com zelo em todas as ações relacionadas à atividade profissional do sujeito estatal.
Ressalta-se a necessidade de se pesquisar mais temas jurídicos sobre a
responsabilidade civil do Estado relacionado às pessoas que sofreram danos por ações
ou omissões do agente estatal, e para que o Estado atue de forma mais eficaz, prestando
serviços com qualidade e a qualificação dos sujeitos estatais.
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RESUMO: Dentre os direitos assegurados às pessoas com deficiência, o acesso à educação
configura como um dos mais importantes, uma vez que as limitações comuns a estes
indivíduos perpassa pelos obstáculos da educação formal, sendo necessário o
fortalecimento de políticas públicas neste sentido. Este estudo teve como objetivo geral
analisar as bases legais que visam assegurar os direitos de crianças e adolescentes
deficientes visuais através da efetivação de Políticas Públicas Educacionais específicas para
este público. Através de uma pesquisa bibliográfica e documental, com os levantamentos
das bases conceituais e legal acerca da deficiência visual e o processo educativo, foi
possível vislumbrar uma gama de direitos que são asseguradas pela lei, pelo menos no
verso das legislaturas específicas, porém nem sempre são efetivamente praticados, o que
demanda maiores investimentos nesta área. Outro achado pertinente foi a segurança em
lei do desenvolvimento de alternativas educacionais para crianças e adolescentes com
deficiência visual, como o uso de tecnologias assertivas, que quando amparadas por lei
passam a ser evidenciadas como necessárias e servem de instrumento para promoção de
melhorias.
Palavras-chave: Direito. Crianças e adolescentes com deficiência visual. Políticas Públicas
Educacionais.
ABSTRACT: Among the rights guaranteed to people with disabilities, access to education
is one of the most important, since the limitations common to these individuals permeate
the obstacles of formal education, making it necessary to strengthen public policies in this
regard. This study aimed to analyze the legal bases that aim to ensure the rights of visually
impaired children and adolescents through the implementation of Educational Public
Policies specific for this audience. Through a bibliographical and documentary research,
with the survey of the conceptual and legal bases about visual impairment and the
educational process, it was possible to glimpse a range of rights that are guaranteed by
law, at least on the back of specific legislatures, but not always effectively practiced, which
38 Bacharel em Direto, Especialista em Administração Pública e Mestre em Ciências Jurídicas pela
Universidade do Vale do Itajaí.
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requires greater investments in this area. Another pertinent finding was the legal security
of the development of educational alternatives for visually impaired children and
adolescents, such as the use of assertive technologies, which, when supported by law,
become evident as necessary and serve as an instrument to promote improvements.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 A história e a concepção de infância e adolescência no Brasil. 1.1
A concepção de infância e a adolescência. 1.2 A infância e a adolescência: sua história. 2
Legislação brasileira de segurança de direitos às crianças e adolescentes com deficiência.
2.1 Estatuto da Criança e do Adolescente e o portador de deficiência. 2.2 Criança e do
adolescente com deficiência à luz do estatuto da pessoa com deficiência. 3 Políticas
públicas educacionais para crianças e adolescentes com deficiência visual no Brasil e o
papel do estado. 3.1 As políticas públicas brasileiras voltadas para crianças e adolescentes
com deficiência. 3.2 Crianças e adolescentes com deficiência visual: políticas públicas
específicas de acessibilidade à educação e o papel do estado
INTRODUÇÃO
A segurança de direitos de crianças e adolescentes com deficiência visual, bem
como todas as pessoas que possuem limitações de ordem física, mental ou intelectual,
perpassa por diversos aspectos sendo primordial o conhecimento das peculiaridades da
deficiência, as bases legais que resguardam o direito a educação destes indivíduos e
alternativas que promovam este direito, colocando a legislação em prática.
A atual conjuntura da infância no Brasil perpassa por diversos aspectos que devem
ser considerados sob a ótica legal, sendo possível destacar entre tais questões o contexto
a garantia dos direitos destes indivíduos, o que se configura como de suma importância a
compreensão dos vários fatores que permeiam a temática.
A população brasileira dentro da faixa etária considerada infantil revela a
necessidade de aprofundamento na questão. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua do ano de 2018, o país conta com cerca de 35,5 milhões de
indivíduos entre zero e doze anos, o que se configura como 17% da população em geral.
Quando se trata de crianças portadoras de deficiência no país, os dados demonstram que
no universo de cerca de 45,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, cerca
de 7,5% deste total são crianças de até 14 anos. Em relação aos alunos cegos ou com baixa
visão nota-se um incentivo determinante no uso de tecnologias assistivas como estratégias
para assegurar o direito a educação.
Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho se constitui em analisar as bases
legais que visam assegurar os direitos de crianças e adolescentes deficientes visuais através
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da efetivação de Políticas Públicas Educacionais específicas para este público. Enquanto
objetivos específicos se constituíram contextualizar e conceituar a infância e a adolescência
no Brasil, identificar bases legais que amparam os direitos de crianças e adolescentes com
deficiência no país e apresentar as Políticas Públicas Educacionais voltadas para crianças e
adolescentes deficientes visuais e o papel do Estado em seu cumprimento.
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Este estudo se justifica pela possível contribuição para a comunidade acadêmica
em especial para os estudantes de direito por se consubstanciar em fonte de pesquisa, pois
busca resumir aspectos voltados para as bases legais acerca da garantia dos direitos das
crianças e adolescentes com deficiência visual através das Políticas Públicas Educacionais.
Como aporte teórico-metodológico foi escolhido para este estudo o método
dedutivo, o qual consiste no método que se inicia na compreensão dos aspectos gerais até
os aspectos particulares. Para procedimento destacou-se a pesquisa bibliográfica, se
fundamentando na legislação vigente, na doutrina e nos posicionamentos jurisprudenciais
que abarcam o tema proposto. Para tal, serão realizadas pesquisas em bancos de dados
científicos e jurídicos, por meio do cruzamento de palavras-chave, tais como: “Direito”,
“crianças e adolescentes com deficiência visual” e “Políticas Públicas Educacionais”.
1 A HISTÓRIA E A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
1.1 A concepção de infância e a adolescência
Por conceito de infância e adolescência diversas concepções podem ser
consideradas, desde as que consideram o desenvolvimento físico quanto as que
compreendem o desenvolvimento social. O ECA (BRASIL, 1990) classifica como criança o
indivíduo que esteja no estágio de desenvolvimento entre o nascimento e doze anos de
idade, e que entre dez e dezenove anos passa a ser considerado adolescente. Qvortrup
(2010) refuta tal concepção ao estender a necessidade de compreensão de crianças e
adolescentes à sua faixa etária, esclarecendo a relevância de questões como maturidade
psicológica e social.
Observa-se que a definição de criança e adolescência se apresenta relativamente
recente no que tange ao reconhecimento de sua importância para a sociedade, sendo
fundamental a identificação da faixa etária em que estes indivíduos se enquadram como
tal, o que possibilita a compreensão de suas nuances e necessidades.
A Convenção sobre os Direitos da Criança (SOUZA et al., 2021), constituída em
1989, define a infância como o período de vida entre zero e dezoito anos de idade,
considerando seu desenvolvimento físico e psíquico, evidenciando também a conduta
cidadã e os direitos até a maioridade destes indivíduos. Esclarecem ainda que tal conceito
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se relaciona diretamente à maioridade penal de crianças e adolescentes comumente
consideradas em diversos países.
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Nota-se que além da faixa etária que comumente remete à ideia de infância e
adolescência, é importante associar estas pessoas à sua postura cidadã, o que lhe confere
o título de cidadão de direitos, remetendo à necessidade de compreender então essa
vertente.
Em consideração ao recorte utilizado neste estudo acerca de pessoas com
deficiência é salutar a apresentação destes conceito à luz destes indivíduos. A definição de
criança e adolescente com deficiência se relaciona diretamente com a considerada pelo
artigo primeiro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, apresentado
por Leite (2012), em que estas são reconhecidas como aquelas em que apresentam algum
impedimento de ordem física, mental, intelectual ou sensorial para a participação plena e
efetiva em sociedade e na interação com outras pessoas.
É notado neste recorte necessário que as crianças e adolescentes com deficiência
visual são reconhecidos como pessoas de direito de forma ainda mais efusiva em
consideração as necessidades que são impostas por conta de suas limitações.
1.2 A infância e a adolescência: sua história
Historicamente, em todo o mundo, as crianças e adolescentes passaram a ser
reconhecidas como tais somente em meados do século XX, uma vez que até o final do
século XIX, a história de crianças e adolescentes, se entrelaça com a história dos adultos,
uma vez que a sociedade não considerava a possibilidade de diferenciação entre ambos
(CRUZ; SARAT, 2015).
De acordo com Oliveira e Oliveira (2016) nesta época, estes indivíduos eram
identificados como adultos em tamanho reduzido, o que os destinava para atividades
comuns aos maiores, principalmente em relação ao trabalho, pois eram introduzidos em
atividades laborais desde cedo, sob a justificativa de contribuir para a subsistência familiar.
Faz-se necessária a ressalva de que esta desconsideração às particularidades
comuns à crianças e adolescentes custou bastante aos mesmos. A desatenção as
propriedades infantis como sistema imunológico, condição física, falta de acesso à
condições de higiene e de educação, foi determinante para muitas consequências,
incluindo inclusive elevados números de doenças e óbitos destes indivíduos (FILHO, 2018).
A desvalia às características infantis e adolescentes não era reconhecida como uma
problemática social ou ainda sem a observação de laços afetivos. De acordo com Martins
(2018) a afeição às crianças como seres frágeis e indefesos não era uma constante à época,
principalmente entre as classes menos favorecidas.
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Somente após meados do século XX que algumas considerações passam a se
apresentar como determinantes para a infância e adolescência no Brasil, principalmente
em relação às perspectivas sociais e históricas. Segundo Prado (2019) torna-se relevante
atentar para a mudança de paradigma em relação às crianças e adolescentes por parte do
poder público a partir da perspectiva do abandono destes indivíduos, uma vez que, com a
crescente pobreza na sociedade, muitos foram abandonados pelos pais e responsáveis,
sendo fundamental que o Estado tomasse providência em relação aos mesmos.
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É neste contexto que se origina a primeira legislação voltada para crianças e
adolescentes. Segundo Waquim, Coelho e Godoy (2018) o Código de Menores se revela
como uma determinação legal em que o Estado se tornava responsável pela assistência às
crianças e adolescentes, denominado menores, que porventura fossem abandonados pelos
pais.
É observado que o reconhecimento histórico da criança e do adolescente
enquanto sujeito de direitos se deu de forma tímida somente no século XX, uma vez que
até o momento as especificidades destes indivíduos não eram consideradas como tal, o
que justifica a dificuldade atual de regularização dos direitos dos mesmos. Ainda assim o
Código de Menores passa a compreender a necessidade de atuação do poder público
diante de crianças e adolescentes que se encontrassem abandonados, o que serve como
base para críticas ao mesmo, uma vez que se constituiu de uma iniciativa somente para
este público em específico.
A história da criança e adolescente com deficiência no país também é marcada por
descriminação e isolamento. De acordo com Marques (2007) ser portador de qualquer
deficiência era motivo de segregação social, sempre considerando em primeiro lugar as
limitações relacionadas à deficiência. Tal concepção era também identificada nos primeiros
anos, em que as famílias, quando permaneciam com as crianças deficientes, as isolavam e
escondiam da sociedade, ou as entregavam à conventos e orfanatos sob a justificativa de
não conseguir manter sua subsistência.
Observa-se que o decorrer histórico da pessoa com deficiência, mais precisamente
no que tange à crianças e adolescentes, aponta novamente para o deparo com
descriminação e violência, o que relaciona-se por exemplo com o Código de Menores
como acolhida as crianças abandonadas, que por diversas vezes atendia os menores com
deficiência e que em razão destas eram abandonados, sendo possível apresentar portanto
essa legislação como a primeira relacionada a crianças e adolescentes com deficiência.
2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA DE DIREITOS ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA
2.1 Estatuto da Criança e do Adolescente e o portador de deficiência
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Dentre as legislações brasileiras, quando se trata dos direitos de crianças e
adolescentes no Brasil é possível destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
(BRASIL, 1990), e em se tratando de indivíduos portadores de deficiência cita-se o Estatuto
da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), fazendo-se necessária inclusive a relação entre
ambas as legislaturas.
Anterior ao aprofundamento nestas legislações em específico faz-se mister a
compreensão das bases que fundamentam as mesmas, seja em instâncias nacionais ou
oriundas de órgãos internacionais.
Sob a perspectiva internacional é salutar a apresentação de duas convenções que
norteiam e se fazem presentes na construção das leis brasileiras: a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança, devidamente promulgada pelo Decreto n° 99.710 de
21 de novembro de 1990 (BRASIL, 1990) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, que teve sua promulgação através do Decreto n° 6.949 de 25 de
agosto de 2009 (BRASIL, 2009).
A avaliação dos propósitos de ambas as convenções, esclarecem sua importância
para a segurança de direitos de crianças e adolescentes e daqueles que sejam portadores
de alguma deficiência.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), legislação mais abrangente
em relação a este público no país, se apresenta com a proposta principal de a proteger
integralmente crianças e adolescentes no Brasil, buscando estabelecer e assegurar seus
direitos.
O primeiro ponto a ser considerado nesta legislação específica é a definição de
criança e adolescente, uma vez que dispõe que a primeira deve ser considerada como tal
até os doze anos de idade, já a adolescência ocorre entre os doze e dezoito anos de vida,
sendo estendidos os direitos legais até vinte e um anos de idade (BRASIL, 1990).
Quando se trata dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, o ECA (BRASIL,
1990), determina em seus artigos terceiro e quarto
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.
[...];
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
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De acordo com Castro e Macedo (2019), o estudo acerca do ECA é determinante
para compreender as possíveis interfaces com outras legislações específicas como o
Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013), o qual complementa e a proteção dos adolescentes
brasileiros, respeitando as diferenças e promovendo a universalização do acesso à direitos.
Nota-se que o ECA e o Estatuto da Juventude compreendem a infância e juventude
em sua totalidade, o que confere a necessidade de proteção legal incluindo seu acesso aos
direitos básicos aos mais diversos aspectos, como saúde, educação e a convivência, entre
outros, além de reconhecer a faixa etária para aplicação destas leis.
Segundo Maciel (2018), o direito à saúde destinado às crianças e adolescentes se
apresenta como fundamental e de suma relevância primeiramente pela obviedade do
tema, uma vez que este se trata do direito à vida, cumprindo assim o determinado na
Constituição Federal (BRASIL, 1988). Em uma segunda instância essa segurança de direito
à saúde torna-se imprescindível ao determinar que este seja assegurado de forma gratuita,
sem distinção, o que pode ser aplicado inclusive a crianças com deficiência.
É observado que o direito à saúde à pessoas com deficiência se apresenta
inicialmente como um direito constitucionalmente assegurado, porém que demanda que
outras legislações mais específicas sejam instituídas, principalmente no que tange as
crianças e adolescentes como forma de promover seu desenvolvimento diante de suas
limitações.
Junior (2012) esclarece a respeito do direito à liberdade e à convivência familiar
como primordiais quando se trata das possíveis formas de exploração de crianças e
adolescentes, bem como de privação de criação e vivência em família e em sociedade, se
fazendo necessária sua preservação, através de ações do poder público.
Assim, outro direito que deve ser assegurado é diretamente ligado à necessidade
de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência é do de conviver em sociedade,
saindo do enclausuramento que historicamente assolou esses indivíduos, o que remete
inclusive ao direito à educação escolar, uma vez que enquanto direito o acesso à educação
também proporciona a interação entre seus pares e com a sociedade como um todo.
Quanto ao direito à educação, Maciel (2018) elucida a relevância deste direito
como instrumento de erradicação da desigualdade social e promoção da cidadania, o que
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é fundamental quando se trata do desenvolvimento de suas potencialidades e de sua
cidadania. Castro e Macedo (2019) complementam que o direito a educação destinado à
crianças e adolescentes com deficiência tem como principal premissa o reconhecimento
do protagonismo do aluno e a promoção de suas qualidades.
Observa-se assim que a educação de crianças e adolescentes com deficiência
quando tratada enquanto direito a ser assegurado atende ao protagonismo necessário
destes alunos uma vez que os considera para além da deficiência.
Além disso, destaca-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990),
ao determinar sobre o direito à profissionalização e a à proteção no trabalho, proíbe a
prática de trabalho a menores de quatorze anos, exceto na apresentação como aprendiz,
obedecendo assim a importância da formação destes indivíduos.
Tal determinação do ECA novamente esbarra no processo educativo de
adolescentes com deficiência uma vez que é através da educação que inicia-se o preparo
destes indivíduos para adentrar no mercado de trabalho, se apresentando como uma
necessidade de assegurar tais legislações.
2.2 Criança e do Adolescente com deficiência à luz do Estatuto da Pessoa com
Deficiência
Neste cenário, é possível amparar este estudo no Estatuto da Pessoa com
Deficiência (BRASIL, 2015), o qual determina:
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.
[...].
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma
espécie de discriminação.
Carvalho et al. (2017) esclarece que, em consideração ao texto da Constituição
Federal (1988), as pessoas com deficiência devem ter seus direitos assegurados pelo poder
público e pela sociedade em decorrência principalmente das vulnerabilidades e das suas
inabilidades, sendo necessária a busca por igualdade. Em relação aos direitos das pessoas
com deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) determina o direito à
vida, à habilitação e reabilitação, à saúde, à educação.
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Outros direitos das pessoas com deficiência igualmente estabelecidos no Estatuto
da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) relatam os direitos à moradia, ao trabalho, à
assistência social, à cultura, esporte, turismo e lazer, e ao transporte e mobilidade.
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Observa-se que as legislações específicas para o amparo de crianças e
adolescentes com deficiência se mostram entrelaçadas e que caso fossem efetivadas
poderiam ser consideradas de grande segurança dos direitos fundamentais destes
cidadãos.
3 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA VISUAL NO BRASIL E O PAPEL DO ESTADO
3.1 As Políticas Públicas brasileiras voltadas para crianças e adolescentes com
deficiência
Considerando as disposições legais sobre crianças e adolescentes no Brasil, em
especial os portadores de deficiência, é salutar apresentar as políticas públicas voltadas
para este público, as quais se originam principalmente na Política Nacional dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes.
De acordo com Souza e Cabral (2018), esta política se apresenta como a orientação
base a ser seguida nestes casos uma vez que determina os princípios e valores sociais em
relação às crianças e adolescentes, sendo imprescindível seu seguimento para a efetivação
de políticas públicas para estes indivíduos.
A análise dos cinco eixos desta política esclarece quais orientações devem ser
seguidas nas políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes e a segurança dos seus
direitos básicos.
O primeiro eixo é pertinente à promoção de direitos, sendo o segundo acerca da
proteção e defesa dos direitos e o terceiro para participação de crianças e adolescentes,
determinando as cinco primeiras diretrizes (BRASIL, 2010). Os eixos quarto e quinto tratam
do controle social da efetivação de direitos e da gestão da política respectivamente, sendo
descritos pela sétima, oitava e nona diretrizes.
Sobre tais diretrizes, Souza e Cabral (2018) esclarecem que estas servem como
norteadores para a construção de políticas públicas direcionando temáticas próprias para
cada necessidade, como saúde e educação por exemplo.
Observa-se a PNDHCA se apresenta como uma legislação bastante específica dos
direitos deste público e compreende a criança e o adolescente no mesmo contexto, o que
se mostra como uma da segurança de direitos dos mesmos. Assim, om as determinações
da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, foram redigidas
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políticas nacionais específicas para assegurar os direitos de crianças e adolescentes, com
destaque para as voltadas para saúde e educação, com destaque para a as problemáticas
destes cidadãos que sejam deficientes.
Sobre a Política Nacional de Saúde de Atenção Integral à Saúde da Criança (BRASIL,
2018), é possível citar também que, em seu objetivo de realizar a promoção e a proteção
da saúde de crianças e adolescentes, prestando atenção à saúde básica e promovendo o
seu desenvolvimento. Em relação às crianças com deficiência, esta política orienta que “[...]
a Atenção à Saúde tem como foco a organização do cuidado integral em rede,
contemplando as áreas de deficiência auditiva, física, visual, intelectual, ostomia e
transtorno do espectro do autismo” (p. 135).
Macêdo (2016) credita à esta política em especial de saúde voltada às crianças no
país, a importância de norteadores no que tange a este direito deste público, uma vez que,
ao compreender sua magnitude, compreende que é uma premissa de proteção e
desenvolvimento deste público, principalmente no que tange ao atendimento de crianças
deficientes.
É notado que neste contexto a educação de crianças e adolescentes com
deficiência passa a ser compreendida de fato como um eixo a ser tratado dentro das
políticas de segurança de direitos, uma vez que se constitui uma parcela considerável deste
público.
3.2 Crianças e adolescentes com deficiência visual: políticas públicas específicas de
acessibilidade à educação e o papel do Estado
No Plano Nacional de Educação, instaurada na forma da Lei n° 13.005 de 24 de
junho de 2014 (BRASIL, 2014), determina que entre os anos de 2014 e 2024 é papel do
Estado assegurar o direito à educação em todas as instâncias. No que tange à criança e ao
adolescente com deficiência, é notado que este plano também contempla as
peculiaridades destes indivíduos e determina que estas particularidades devem ser
consideradas na promoção de educação.
Em relação ao direito à educação, com a devida importância nos casos de crianças
e adolescentes deficientes, Maciel (2018) esclarece que enquanto direito fundamental, a
educação deve ser amparada por políticas públicas que assegurem não somente o acesso,
mas a qualidade e a acessibilidade, entendendo as peculiaridades deste público.
Observa-se assim que o PNE se revela com um ponto extra no que concerne as
crianças e adolescentes e sua relação com a educação, uma vez que não se limita ao acesso
a educação, mas expande sua qualidade do mesmo, garantindo que haja equidade de
qualidade no processo educativo deste público.
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Quando se trata do papel do Estado na efetivação de políticas públicas voltadas
para crianças e adolescentes com deficiências, a primeira ação defendida é o embasamento
na Constituição Federal (BRASIL, 1988), que elucida claramente a obrigatoriedade de
proteção do poder público frente as necessidades do povo brasileiro.
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Paganini e Bonfante (2016) citam justamente o papel da Carta Magna neste
sentido, o que por si já confere a necessidade de construção de políticas públicas pelo
poder público, sob a vigência de um direito público que confere tal obrigatoriedade.
Porém, Coutinho (2013) elucida que demasiados desafios se apresentam diante desta
relevância, servindo de pressuposto para que estudos legais sejam desenvolvidos como
forma de efetivar esses direitos, os quais acabam perdendo sua predileção mediante as
questões econômicas para efetivá-los.
Neste sentido, é possível notar que o Estado, ainda que possua a obrigatoriedade
legal de efetivar políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes com deficiência,
encontra-se uma série de barreiras.
No que tange especificamente às Políticas Públicas voltadas para crianças e
adolescentes portadores de algum tipo de deficiência visual, seja por perda total ou parcial
do sentido, destaca-se que é imprescindível a identificação das principais dificuldades
encontradas por estes discentes.
Anjos e Moretti (2017) afirmam que é possível citar a infraestrutura escolar que
usualmente não são adequadas para receber estes estudantes. Silva e Lobato (2019)
corroboram tal afirmação ao citar que a maioria das escolas não possui sinalização tátil
adequada, ou ainda não apresentam protocolos de acessibilidade necessários para os
alunos deficientes visuais. Almeida et al. (2011) complementam ao apresentar que junto à
ausência de infraestrutura física, não são notados incentivos na aquisição, construção e uso
de ferramentas pedagógicas específicas para estes alunos.
Outra problemática enfrentada por alunos portadores de deficiência visual a baixa
ou inexistente formação de docentes direcionada para a inclusão destes alunos (BATISTA;
AMARAL; MONTEIRO, 2018). Veraszto et al. (2014) salientam que estas ocorrências estão
relacionadas ao fato de que, na maioria das vezes, os professores recebem capacitações
superficiais sobre deficiências, não necessariamente voltadas para a visual. Salmazo e
Rodrigues (2015) complementam que a falta de perícia técnica adequada no trato com
esses alunos não somente contribui para a evasão escolar, mas para baixo rendimento e
fomento de dificuldades de aprendizagem.
De acordo com Nunes e Lomonaco (2010), também é citada como dificuldade
neste caso, a dificuldade de abstração em relação à conceitos em que é primordial o
sentido da visão, partindo tanto do professor no ato de ensinar quanto do aluno em
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aprender. Silva et al. (2019) apresentam como outro complicador a problemática da
desproporção de alunos por professor, realidade comum do ensino brasileiro, o que
implica na redução da quantidade e qualidade da atenção para as particularidades de cada
discente.
Neto et al. (2018) apresentam ainda como dificuldade nesse contexto possíveis
complicações de aprendizagem em consideração à entrada ou reinserção tardia no
processo de aprendizagem, seja em escolas regulares ou de educação especial. Souza e
Piscalho (2016) finalizam identificando como dificuldade comum ao discente deficiente
visual a ausência de auxílio extra em sala de aula para este aluno em específico.
Através da análise dos problemas enfrentados por crianças e adolescentes
deficientes no processo de acesso a educação é notado que além das dificuldades comuns
aos indivíduos com outras deficiências, este público em específico tem suas
particularidades em razão da falta de visão, o que demanda o desenvolvimento de outras
formas de ensino.
Diante destas problemáticas levantadas, é imprescindível que sejam reconhecidas
as políticas públicas já instauradas com a finalidade de solucionar as mesmas, prezando
principalmente pela análise legal que preconiza a feitura destas ações.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(GIROTO; POKER; VITTA, 2018) se apresenta como um marco histórico neste sentido
principalmente por abranger a comunicação com o discente com deficiência visual,
conforme
O atendimento educacional especializado é realizado mediante a
atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino
da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade
escrita como segunda língua, do sistema Braille, do Soroban, da
orientação e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da
comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais
superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da
adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da
utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva e
outros (p. 5)
Já o Decreto nº. 7.611 (BRASIL, 2011), em seu artigo quinto, parágrafos segundo e
quarto dispõe que
Art. 5º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas
públicos de ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a
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instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento
educacional especializado aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular.
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III - formação continuada de professores, inclusive para o
desenvolvimento da educação bilíngue para estudantes surdos ou
com deficiência auditiva e do ensino do Braile para estudantes cegos
ou com baixa visão;
[...]
§ 4º A produção e a distribuição de recursos educacionais para a
acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e
paradidáticos em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais LIBRAS, laptops com
sintetizador
de
voz, softwares para
comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o
acesso ao currículo (p. 5).
Estas legislações preconizam, entre outras contribuições, a institucionalização das
Tecnologias Assistivas através da criação das salas de recursos multifuncionais, o que
passou a ser adotado em todo o Brasil (GASPARETO et al., 2012). Tais salas se dividem em
dois tipos, sendo o tipo II destinado a alunos deficientes visuais, contando com a adição
de “[...] impressora braile, máquina de datilografia braile, reglete de mesa, punção, soroban,
guia de assinatura, globo terrestre acessível, kit de desenho geométrico acessível,
calculadora sonora, software para produção de desenhos gráficos e táteis.” (BRUNO;
NASCIMENTO, 2019).
A instauração das Tecnologias Assistivas – TA no contexto de aprendizagem de
alunos deficientes visuais na forma de política pública, de acordo com Barbosa et al. (2013),
se mostra como uma estratégia eficaz, uma vez que busca integrar alunos totalmente cegos
ou ainda aqueles de baixa visão através de ferramentas modernas e atuais. Santos et al.
(2017) afirmam que ao utilizar tecnologias digitais que aproximem os alunos cegos ou de
baixa visão dos conteúdos escolares há uma melhoria da qualidade da aprendizagem bem
como efetiva-se a inclusão destes discentes no contexto escolar.
É possível observar que a partir da instauração de políticas públicas que assegurem
a educação a alunos crianças e adolescentes deficientes visuais há um incentivo maior ao
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desenvolvimento de novas possibilidades neste sentido, sendo testemunhado assim as
Tecnologias Assistivas, por exemplo.
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CONCLUSÃO
Através da análise do processo de garantia de direito à educação destinado à
crianças e adolescentes com deficiência visual através de políticas públicas devidamente
legalizadas foi possível reconhecer a importância do aprofundamento em diversas
questões relacionadas ao tema, seja de forma direta ou indireta.
Foi notado que este público em específico se configura como um de vasta
necessidade de cobertura legal quando se trata do acesso a educação, não somente no
que tange à inclusão no trâmite educativo, mas principalmente à educação de qualidade e
que considere as especificidades de suas deficiências.
Outro achado pertinente foi a institucionalização legal das Tecnologias Assertivas
como uma ferramenta de promoção da educação de crianças e adolescentes deficientes
visuais, uma vez que a TA compreende tais limitações e as encara como potencialidades.
Neste sentido, os objetivos propostos por este estudo se deram como alcançados,
o que possibilitou a compreensão da importância no desenvolvimento de mais pesquisas
nesta seara, contribuindo assim tanto para a formação acadêmica de profissionais de
direito quanto para o fortalecimento de políticas públicas destinadas a este público.
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ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO NA MODALIDADE HOME OFFICE
DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID 19
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RESUMO: A ordem jurídica brasileira defende alguns direitos e impõe ao Poder Público
que garanta que estes direitos sejam respeitados. Entre estes direitos, os mais importantes
são os tidos direitos fundamentais, que são permeados pelo princípio da dignidade
humana. Tal princípio, para sua concretização, tem reflexos em múltiplas áreas da vida,
como ocorre com o caso da dignidade sexual. Dessa maneira, a dignidade sexual é um
valor protegido pelo ordenamento jurídico e que tem atos contra ele tipificados pela
legislação criminal vigente. Apesar disso, o Poder Público ainda não consegue coibir a
prática de atos como o assédio sexual, que é problema recorrente em alguns ambientes
de trabalho. Com a pandemia da covid-19 e a imposição das medidas de distanciamento
social para o combate ao vírus, esperava-se que os índices do cometimento deste crime
pudessem cair. Ocorreu, no entanto, um fato inesperado: os índices continuaram a crescer,
mesmo que o ambiente corporativo estivesse sendo flexibilizado para as casas dos
trabalhadores. No decorrer da presente pesquisa, verificou-se que alguns autores
entendem, ainda, que o período de pandemia pode ter facilitado o assédio e que a internet
transmite uma relativa sensação de impunidade aos infratores. Dessa maneira, concluiuse que cabe ao Poder Público e a sociedade civil que encontrem formas de diminuir o
cometimento do presente delito, com a imposição de medidas tais como o incentivo a
denúncias de crimes de assédio sexual no trabalho, a promoção de palestras a respeito da
gravidade do tema e o apoio e acolhimento das vítimas, que por muitas vezes sentem-se
com medo de denunciar o assédio sofrido.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Home Office. Assédio Sexual.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO - 2 O ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE HOME OFFICE - 2.1
CONCEITO DE ASSÉDIO SEXUAL - 2.2 CONCEITO DE HOME OFFICE - 2.3 EXISTÊNCIA DE
ASSÉDIO SEXUAL EM HOME OFFICE - 3 O ASSÉDIO SEXUAL NO PERÍODO DA PANDEMIA
DA COVID-19 - 4 MOTIVOS QUE LEVAM O ASSÉDIO SEXUAL E SUA TIPIFICAÇÃO NO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - 5 CONCLUSÃO - 6 REFERÊNCIAS
1 INTRODUÇÃO
A dignidade sexual é valor protegido pela ordem jurídica vigente, sendo tais
desvios de conduta reprimidos pelo Código Penal brasileiro. O fato de serem tipificados,
por si só, infelizmente não coíbem a prática de crimes, que continuam ocorrendo.
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Com o caso do assédio sexual, não é diferente. Sua ocorrência continua sendo
muito presente no dia a dia dos trabalhadores, principalmente quando se fala das
trabalhadoras mulheres, uma vez que seus chefes se aproveitam de sua condição menos
favorável no ambiente de trabalho para que possam cometer tal crime.
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Ainda que se pense que o assédio sexual está restrito unicamente ao ambiente
corporativo pessoalmente, dados demonstram que ainda que o home office atualmente
esteja implantado em grande escala – em decorrência das medidas de distanciamento
social impostas pela pandemia da covid-19 – os assédios continuam acontecendo.
Nesse sentido, o presente trabalho pretende abordar a respeito do assédio sexual
no ambiente de trabalho na modalidade home office durante o período da pandemia da
covid -19, verificando de que maneira tal crime tem ocorrido neste período.
Pretende-se que a relevância social deste trabalho venha por meio da contribuição
com futuras pesquisas científicas, já que outros pesquisadores científicos poderão se
utilizar do trabalho para buscar eventuais esclarecimentos no futuro.
A relevância desta pesquisa reside em investigar se existe assédio sexual no
ambiente de trabalho corporativo na modalidade home office por superior hierárquico e
colegas de trabalho para confirmar a hipótese de que apesar da modalidade home office
ter distanciamento, tal distanciamento não embaraça o assédio sexual por meio de
plataforma virtual pelo seu superior hierárquico, uma vez que o abusador acaba se
aproveitando da sua posição para constranger a pessoa com função inferior para tirar
vantagem indevida.
2 O ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE HOME OFFICE
2.1 CONCEITO DE ASSÉDIO SEXUAL
A dignidade sexual é bem jurídico tutelado pelo Estado, de maneira que quaisquer
condutas que a ataquem acabam sendo combatidas pelo Estado – ao menos em tese –
por meio da tipificação de tal conduta dentro da norma jurídica vigente.
O cometimento de delitos contra a dignidade sexual é ato abominável para o
Estado e a coletividade, haja vista que se tratam de crimes com alta reprovação e que,
dessa forma possuem, ao menos em tese, um esforço maior para evitar o seu
cometimento.
Nesse sentido, o assédio sexual é conduta danosa cujo cometimento é coibido
pelo estado, uma vez que a dignidade sexual, como vimos, é bem jurídico tutelado pela
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ordem jurídica atual vigente e, como qualquer crime sexual, possui alta reprovabilidade de
sua conduta pela sociedade.
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Apesar disso, nem sempre o assédio no mundo do trabalho foi reconhecido como
um problema de direitos humanos e que, dessa maneira, era um problema importante
para que fosse elimininado.
Segundo Melo (2019, n.p), após muitos anos de luta, a violência e o assédio no
mundo do trabalho foram reconhecidos como abuso de direitos humanos e como ameaça
a igualdade de oportunidades de trabalho. A convenção 190 fez com que os Estados,
trabalhadores e empresas pudessem chegar ao objetivo de tentar eliminar, juntos, a
violência e o assédio do mundo do trabalho:
A Convenção 190 reconheceu que a violência e o assédio no mundo
do trabalho levam à violação ou abuso dos direitos humanos e são
ameaça à igualdade de oportunidades e, por isso, incompatíveis com
o trabalho decente.
Governos, representantes patronais e de trabalhadores chegaram a
um acordo histórico neste ano para adotar a primeira convenção que
buscará a eliminação da violência e do assédio no mundo do
trabalho, coroando a sessão de encerramento da Conferência Anual
da Organização Internacional do Trabalho, no dia 21 de junho, com
um novo instrumento jurídico internacional aplicável a todas as
categorias de trabalhadores, independentemente de seu status
contratual, inclusive pessoas em formação, como aprendizes e
estagiários, assim como aqueles cujos contratos de trabalho
terminaram, voluntários e pessoas que procuram emprego.
Mello (2019, n.p) ensina que a Convenção 190 definiu a violência e o assédio como
práticas que possam resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos para
os trabalhadores atingidos por estas práticas:
Na outra ponta, compreende e compromete a todos os que tenham
a autoridade, cumprem os deveres e as responsabilidades de um
empregador em relação ao seu cumprimento.
A Convenção 190 define violência e assédio como comportamentos,
práticas ou ameaças que visem e resultem em danos físicos,
psicológicos, sexuais ou econômicos para os trabalhadores atingidos
por essas graves práticas, registrando que os Estados-membros têm
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a responsabilidade de promover um ambiente geral de tolerância
zero contra atitudes patronais prejudiciais aos trabalhadores.
No Brasil, o assédio sexual já é considerado como crime, tendo sido tipificado pelo
artigo 216-A do Código Penal, conforme dispositivo legal abaixo transcrito:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)
Parágrafo único. (VETADO)
de 15 de 2001)
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Art. 216-A. Constranger alguém com o 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.
(Incluído pela Lei nº 10.224, de
15 de 2001)
(Incluído

(Incluído pela Lei nº 10.224,

§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor
de 18 (dezoito) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Segundo o Ministério Público de São Paulo (2021, n.p), o tipo penal está associado
a existência de relação laboral entre o agente e a vítima, sendo esta condição indispensável
para a caracterização do tipo penal. Em casos diferentes, há outros tipos penais como o
estupro, por exemplo:
O crime de assédio sexual está previsto no Código Penal (art. 216-A,
CP, com pena de 1 a 2 anos). Esse crime pressupõe a existência de
uma relação laboral entre o agente e a vítima, em que o agente usa
a hierarquia ou ascendência de seu cargo, emprego ou função com
a finalidade de obter a vantagem sexual (um beijo, contato físico, sair
com a vítima etc).
2.2 CONCEITO DE HOME OFFICE
O home office foi modalidade de trabalho implantada no Brasil a partir da Reforma
Trabalhista, representada pelas alterações contidas na lei n. 13.467/2017. Dessa maneira,
já era uma possibilidade desde alguns anos, que foi intensificada com a necessidade de
adoção de protocolos sanitários e de distanciamento social em decorrência da pandemia
da covid-19.
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Segundo a empresa DocuSign (2021, n.p), a relação de trabalho criada pelo home
office é aquela em que o colaborador atua a distância e utiliza-se de meios computacionais
para concretizar essa produção:
Home office é uma forma de relação de trabalho na qual o
colaborador atua a distância. Para isso, faz uso dos meios
computacionais para produzir junto à empresa, como se estivesse
presente fisicamente no escritório.
Com a modernização das redes móveis e da infraestrutura de banda
larga, a popularização da computação em nuvem e o surgimento dos
modernos sistemas de gestão empresariais, tornou-se possível ao
colaborador atuar da residência dele, no mínimo, com a mesma
eficiência do trabalho presencial.
O trabalho remoto foi inicialmente visto com desconfiança por conta
da necessidade de mudar a forma de pensar a direção e a condução
do capital humano. Entretanto, a possibilidade de rastrear os
detalhes da atuação profissional (como horário de entrada no
sistema, produção por hora e índice de acertos) logo derrubou o
mito de que quem trabalha em casa não é passível de alta
produtividade e gestão.
Na verdade, em muitos casos, a descentralização fortalece a direção
sobre os empregados, já que todo o monitoramento é fincado em
dados, e não no olhar subjetivo do gestor. Esses são alguns dos
detalhes que explicam por que o teletrabalho se tornou comum nas
organizações. O outro é a explosão de produtividade, consequência
direta da mobilidade corporativa.
É modalidade de trabalho que foi criada em 1970 a partir de um ambiente de crise.
Segundo Haubrich e Froehlich (2020, p. 168), a estratégia tinha por objetivo diminuir os
problemas de trânsito da época, que foi possível a partir do avanço das tecnologias. Sua
popularização deu-se a partir dos anos 1990 em países desenvolvidos:
O home office surgiu nos anos de 1970 com a crise do petróleo. Essa
estratégia visava a amenizar problemas do trânsito, o que foi possível
com o avanço das tecnologias e a competição empresarial em escala
mundial. Foi a partir dos anos de 1990 que o assunto avançou, em
particular nos países desenvolvidos, devido à massificação da
tecnologia (Bernardino, Carneiro, Roglio & Kato, 2009; Boonen, 2003;
Costa, 2007). Contudo, para Villarinho e Paschoal (2016) a literatura
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sobre home office ainda necessita de maior aprofundamento, com a
ilustração de práticas sobre o tema.
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Segundo Haubrich e Froehlich (2020, n.p), esta modalidade de trabalho se
caracteriza como uma maneira de trabalhar que decorre das evoluções tecnológicas
ocorridas a partir da implantação de tecnologias como a internet, que proporcionou uma
nova maneira de desenvolver o trabalho. Essa nova maneira se estende para trabalhadores
e empresas:
O home office caracteriza-se como uma forma de trabalho flexível,
decorrente das evoluções tecnológicas que aconteceram ao longo
dos anos. Estas evoluções, como o desenvolvimento e o uso
frequente da Internet, proporcionaram uma nova forma de
desenvolver o trabalho, tanto para as organizações, quanto para os
trabalhadores (Taschetto & Froehlich, 2019)
Dessa maneira, cabe salientar que apesar das críticas a inovação legal, a
modalidade de trabalho home office trouxe alguns benefícios e desafios a serem
trabalhados pelas empresas que ela a adotarem.
No caso do presente estudo, vale lembrar que a pandemia da covid-19
ressignificou a ocorrência de casos de assédio sexual. Por se sentirem mais seguros por
conta do distanciamento provocado, houve o surgimento de cada vez mais abusadores
no meio de trabalho home office:
Com o início das medidas de distanciamento social e muita gente
trabalhando em casa, acreditava-se que situações como essa se
tornariam menos frequentes. Porém, a pesquisa mostrou que
aconteceu exatamente o contrário. Com a migração do trabalho para
o contexto online, o LinkedIn, que é a maior rede profissional do
mundo, registrou um aumento de 55% no volume de conversas
entre os usuários na plataforma de março de 2019 a março de 2020.
Por se sentirem mais protegidos atrás da tela do computador, muitos
homens enviam mensagens ou comentários contendo assédio para
colegas de trabalho. (SERPA, 2020)
Assim, o que ocorreu com a alteração do formato de trabalho para o home office
foi a mudança do modus operandi deste crime, sendo necessário que sua ocorrência seja
debatida para que se possa evitar o seu cometimento nos mais variados ambientes de
trabalho.
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Nesse sentido, é importante discutirmos a respeito da existência de assédio sexual
em home office, uma vez que, como vimos, a prática é perfeitamente possível apesar da
distância entre os colegas de trabalho.
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2.3 EXISTÊNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL EM HOME OFFICE
Ainda que se infira que a relação de assédio apenas possa se concretizar por meio
de uma relação de trabalho presencial, a instauração do regime de home office em larga
escala em decorrência da pandemia da covid-19 provou que essa afirmação não é
verdadeira, uma vez que os assédios sexuais continuam ocorrendo.
Para Sivolella (2021, n.p), ainda que o distanciamento social tenha sido imposto,
não houve a diminuição dos problemas que já eram verificados no trabalho presencial:
O distanciamento social nos proporcionou, sem dúvidas, um dos
grandes paradoxos do cenário pandêmico: num contexto de dilemas
sanitários, econômicos e sociais, o novo normal imposto aproximou
as vulnerabilidades, esfregou na cara da sociedade dita cool e
tecnológica do século 21 suas maiores mazelas e tornou
insustentável a manutenção da banalização da exclusão e da
desigualdade.
Sivolella (2021, n.p) entende que a desigualdade de gênero está dentro dos
problemas que apenas foram mais evidenciados com o distanciamento social:
A desigualdade de gênero, fatalmente, se insere nesse contexto. No
último dia 8, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado, em
quase sua integralidade, na modalidade telepresencial, e, fazendo
jus ao novo normal incorporado em nossas rotinas, os dizeres de
Jorge Amado do início do século 20 ecoam: "Peste, fome e guerra,
morte e amor, a vida de Tereza Batista é uma história de cordel" [2].
Tal e qual a epígrafe do romance de Jorge Amado já anuncia, a
mulher representada pela personagem é uma guerreira. Há várias
Terezas em nossa sociedade.
Barcellos (2017, n.p) ensina que o assédio sexual ocorre geralmente quando
aquele em condição hierárquica superior não tolera a rejeição de seu subordinado e, para
isso, passa a pressionar até que consiga a vantagem sexual indevida que pleiteia. O autor
salienta que, por vezes, tal situação pode fazer com que a vítima fique em situação
vexatória:
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O assédio sexual é uma das muitas violências sofridas pela mulher
diariamente, mas pode acontecer inversamente ou ainda entre
pessoas do mesmo sexo. Geralmente, ocorre quando a pessoa,
principalmente em condição hierárquica superior, não tolera a
rejeição e passa a pressionar de diversas formas até conseguir o que
quer. Essa pressão tem diversos componentes de extrema violência,
à medida que coloca a vítima em situações vexatórias, provocando
muita insegurança e fragilidade.
A inferência mais óbvia diz respeito a assédios sexuais sofridos por mulheres,
vítimas de chefes homens. Tal inferência faz sentido quando verificamos os dados trazidos
por Salles (2020, n.p), que mostram que apenas 10% dos cargos de chefia são ocupados
por mulheres:
Em 27,4% das empresas brasileiras ainda não há nenhuma mulher
exercendo qualquer cargo de chefia. Já em 32,3% das companhias, a
presença feminina não passa de 10% do total das posições de
liderança. Os dados, que mostram o longo caminho a ser percorrido
para tornar o mundo corporativo um ambiente diverso, foram
apurados pela consultoria em marketing digital TRIWI no amplo
estudo “Representatividade das Mulheres nas Empresas”.
Apesar de o tipo penal referir-se explicitamente a relação de superioridade
hierárquica, Rocha (2011, n.p) elenca a possibilidade levantada pela jurisprudência de tal
assédio ser cometido em outras situações, como ocorreu com a condenação de uma
empresa pelo assédio sexual cometido por funcionário contra outra funcionária de cargo
equivalente:
Apesar de, segundo o Código Penal, a configuração do assédio
sexual exigir a condição de superior hierárquico do agente que
comete o crime, no Direito do Trabalho não funciona da mesma
maneira. No último dia 3 de março, o Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região (RS) condenou uma empresa pelo assédio sexual
cometido por um funcionário contra outra de cargo equivalente.
3 O ASSÉDIO SEXUAL NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19
Após explicado o contexto do assédio sexual no ambiente de trabalho, cabe
tecermos algumas considerações a seu respeito no período da pandemia da covid-19.
Segundo Campos (2021, n.p), inicialmente houve um efeito positivo com a
implantação do distanciamento social, onde pode-se verificar uma diminuição das práticas
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abusivas no ambiente de trabalho. A diminuição, no entanto, durou por pouco tempo e
no comparativo realizado entre o apanhado de denúncias de assédio sexual de 2020,
verificou-se que houve um aumento quando comparado com o mesmo período no ano
anterior:
Nos primeiros meses da pandemia, o distanciamento social teve um
efeito positivo para reduzir práticas abusivas nas relações de
trabalho. Esse arrefecimento no assédio moral e sexual, no entanto,
durou pouco e um levantamento obtido pelo Valor, baseado em 106
mil denúncias registradas em 347 empresas ao longo de 2020,
mostra um aumento de 6,2% no número de casos registrados em
relação a 2019. Foram 12.529 denúncias de assédio em 2020.
Os dados foram compilados pela ICTS Protiviti, consultoria de gestão
de riscos, que administra canais de denúncias em companhias de
diversos portes e segmentos no Brasil. “Existia uma falsa impressão
que no home office essa situação diminuiria”, diz Fernando
Scanavini, diretor de operações da ICTS. Segundo ele, no segundo
trimestre de 2020, em período de maior impacto da pandemia,
houve até uma redução de 22,7% das denúncias, mas no fim do ano
os relatos retornaram a patamares similares aos do início do ano.
Campos (2021, n.p) explica que não houve superação de tais desvios de conduta
com a implantação do trabalho remoto. É que a autora entende que o assédio continua
ocorrendo, porém por meio virtual, entre as câmeras. A autora entende, também, que o
período de pandemia pode ter facilitado o assédio e que a internet transmite uma
sensação de impunidade:
Os desvios de conduta no ambiente corporativo não foram
superados no trabalho remoto. “Os ofensores se adaptaram ao
chamado novo normal”, diz Scanavini. Metade das denúncias
registradas em 2020 nas companhias pesquisadas foram
relacionadas a relacionamentos interpessoais, sendo que 21,4% do
total são identificadas como assédio moral e sexual. O assédio
sexual, por exemplo, continuou acontecendo só que de maneira
virtual, entre câmeras.
“O fato de as pessoas estarem em casa e a possibilidade de os
encontros acontecerem apenas entre duas pessoas, sem as restrições
que o ambiente corporativo impõe, de alguma forma, facilitou o
assédio”, diz o diretor. “A internet dá uma sensação de impunidade”.
Por outro lado, ele diz que os profissionais também estão mais
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sensíveis por estarem sós e conseguem perceber mais o que está
acontecendo quando estão sendo assediados pelo chefe ou colegas.
“Houve um filtro nas denúncias e as pessoas se manifestaram apenas
em situações mais contundentes”.
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Assim, é importante que o Poder Público, juntamente a sociedade civil e a
coletividade, pensem em estratégias para a diminuição do assédio sexual por meio destes
veículos virtuais, uma vez que a utilização da internet e aplicativos de celulares ou outros
dispositivos com fins criminosos pode potencializar o cometimento de delitos e, ao
permitir que tais delitos se concretizem, o Direito Penal não cumpre sua função precípua:
de zelar pelos bens jurídicos tutelados pela ordem jurídica vigente, como o é a dignidade
sexual.
Nesse sentido, passaremos a discussão a respeito dos motivos que levam o
assédio sexual a sua tipificação no Código Penal Brasileiro, uma vez que a reprovação
social da conduta de assédio sexual e outros motivos são relevantes para o presente
trabalho.
4 MOTIVOS QUE LEVAM O ASSÉDIO SEXUAL E SUA TIPIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
O assédio sexual é crime tipificado pelo artigo 216-A do Código Penal, que possui
a seguinte redação:
Art. 216-A. Constranger alguém com o 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.
(Incluído pela Lei nº 10.224, de
15 de 2001)
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)
Parágrafo único. (VETADO)
de 15 de 2001)

(Incluído

(Incluído pela Lei nº 10.224,

§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor
de 18 (dezoito) anos.
Com esta tipificação legal, o legislador pretendeu impedir que ocorram certas
“chantagens” para que haja vantagem ou favorecimento sexual dentro do ambiente de
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trabalho. Em relação ao termo “chantagem”, a jurisprudência vem concordando e se
referindo desta maneira, conforme verifica-se pelo julgado a seguir:
ASSÉDIO SEXUAL. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. O assédio sexual é
previsto expressamente como crime no art. 216-A do Código Penal .
Trata-se do assédio sexual por chantagem, tendo como requisitos a
existência de relação hierárquica entre assediador e assediado, bem
como a exigência de favores sexuais, em benefício próprio ou de
terceiros.
Entretanto, no âmbito
do
Direito
do Trabalho,
a doutrina mais abalizada já considera existente uma segunda forma
de assédio sexual, a qual não caracteriza tipo penal, mas configura
uma forma de assédio sexual trabalhista. Essa modalidade é
classificada por "intimidação ou ambiental". Diferentemente do
crime previsto no art. 216-A do CP , nesta modalidade não se exige
superioridade hierárquica do assediador nem favorecimento sexual,
mas apenas incitações sexuais inoportunas, solicitações sexuais ou
outras manifestações, verbais ou físicas, de natureza sexual e que
gerem ofensa ou intimidação à vítima. Essa modalidade
de assédio sexual (por intimidação) ofende os direitos fundamentais
do (a) trabalhador (a) que concretizam a dignidade da pessoa
humana,
bem
como
tem
amparo no conceito
de assédio sexual adotado
pela
Organização
Internacional
do Trabalho. A questão processual do assédio sexual, por sua vez,
exige do operador do direito sensibilidade para observar os indícios
e as presunções decorrentes do caso concreto, na medida em que o
assediador não age "às claras", mas sim de forma velada. Não se
pode exigir que a vítima de assédio sexual produza prova robusta do
(s) ato (s), sob pena de jamais ser possível responsabilizar o
assediador. Havendo boletim de ocorrência policial, bem como
indícios de veracidade da tese da vítima, conclui-se pela ocorrência
de assédio sexual, o que justifica a dispensa por justa causa do
assediador. Recurso da reclamada provido no item. (TRT-4 - Recurso
Ordinário RO 00219846820145040404 (TRT-4))
As “chantagens” referidas pelo presente trabalho e corroboradas pela
jurisprudência se estendem, inclusive, a situações em que o empregado de nível
hierárquico superior (chefe) faz propostas que se traduzem em ameaças com o objetivo
de obter favores sexuais da vítima:
ASSÉDIO SEXUAL.
CARACTERIZAÇÃO.
Está
caracterizado
o assédio sexual quando o empregado de nível hierárquico superior,
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que tem o poder de decidir sobre a contratação, promoção ou
permanência de outro trabalhador no emprego, aproveita-se de sua
posição e importância na empresa para fazer propostas que se
traduzem em pressões ou ameaças com o objetivo de obter
favores sexuais.
Recurso
não
provido.
(TRT-24
00243008620095240076 (TRT-24))
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Essa interpretação soa ainda mais factível quando se verifica que o legislador trata
do polo ativo como alguém que se prevalece de “sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.
Dessa maneira, cabe reforçar que é muito importante inibir as condutas de assédio
– tanto sexual quanto moral - ocorridas por meio virtual, haja vista que a internet pode ser
um instrumento muito útil a abusadores.
Em relação ao assédio sexual e a pandemia da covid-19, Moya (2021, n.p) ensina
que os protocolos de saúde para prevenção do coronavírus ressignificaram o assédio
moral e sexual, haja vista que nesse momento o que ocorre é a imposição de condutas
que são abusivas apesar de ocorrerem a distância:
Diante dos protocolos e práticas recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde – OMS para prevenção do contágio pelo novo
coronavírus (Sars-CoV-2) - dentre elas, o distanciamento social e o
isolamento - grande parte das empresas, escritórios e repartições
tiveram que adotar, de forma repentina e compulsória, o teletrabalho
como uma maneira de manter suas atividades de forma segura
durante a pandemia.
Mas, é possível afirmar que o distanciamento social e
desenvolvimento do trabalho virtual afastam a possibilidade de
ocorrência de atitudes que possam caracterizar o assédio moral e/ou
sexual?
O mais correto é dizer que o home office ressignificou as condutas
de assédio moral e sexual. Em tempos de atividades presenciais,
eram comuns denúncias de assédio por cobranças excessivas e
advertências verbais na frente de outros colegas. No entanto, com o
trabalho remoto, essas situações se tornaram fisicamente
impossíveis, o que não afasta a possibilidade de assédio através de
outros tipos de atitudes.
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A exigência da ligação da câmera em videoconferências para que o
gestor possa “checar” o ambiente de trabalho do funcionário,
cobranças acima de metas tangíveis decorrentes do receio da
improdutividade, acionamentos fora do horário do expediente
(muito embora o trabalhador em regime de teletrabalho não esteja
sujeito ao controle de jornada), o envio de mensagens ou e-mails
grosseiros são condutas que podem configurar o assédio moral e
gerar o direito de o empregado receber uma indenização em uma
eventual reclamação trabalhista.
Com relação ao assédio sexual, salienta-se que, antes mesmo da
pandemia, já existia a possibilidade de configuração do mesmo sem
que haja a necessidade de contato físico. Com o trabalho virtual,
atitudes como o compartilhamento de textos e/ou imagens
indesejáveis, elogios para além do profissional e convites para
encontros, ainda que virtuais, caracterizam assédio sexual no
ambiente de trabalho. O fato de as pessoas estarem em casa e a
possibilidade de os encontros e conversas acontecerem de forma
privada, apenas entre duas pessoas, sem as restrições que o
ambiente corporativo impõe, pode acabar facilitando atitudes
caracterizadoras do assédio sexual.
Também é importante destacar que a vulnerabilidade do trabalhador
no período da pandemia agrava sua sujeição a comportamentos
abusivos e atentatórios à sua dignidade no ambiente de trabalho.
Em contrapartida, o empregador, que carrega o peso da necessidade
de muitas vezes, ter de reduzir seu quadro funcional, reformular seus
processos produtivos e reduzir os riscos do negócio (tudo isso de
forma imediata, sem qualquer planejamento prévio), está mais
suscetível a praticar assédio moral, ainda que não intencionalmente,
e a incorrer em irregularidades trabalhistas, que futuramente podem
impactar seu orçamento com condenações ao pagamento de
indenizações por danos morais.
Para Alcassa (2021, n.p), uma das maneiras de as empresas conseguirem evitar os
assédios sexuais ocorridos por meio do teletrabalho – ou trabalho home office – é a
implantação de uma política de compliance criminal e trabalhista, que pode auxiliar muito
na prevenção de tais delitos. A autora ressalta ser importante que a empresa possa dar
esse passo, uma vez que as inovações tecnológicas devem ser seguidas pelas empresas
para que estas possam oferecer as melhores condições de trabalho aos seus
colaboradores:
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Existem alguns mecanismos adicionais que ajudam a avaliar como os
colaboradores estão se sentindo emocionalmente em relação à
organização. Um mecanismo importante é ter uma política forte de
portas abertas para que qualquer pessoa, a qualquer momento, sem
desconforto ou medo de retaliação, possa falar sobre má conduta
ou suspeita de má conduta dos superiores hierárquicos ou membros
da equipe. O assédio é um vetor de deterioração das relações
internas que por vezes se reflete no desempenho das organizações
com graves consequências econômicas e reputacionais.
As organizações precisam acompanhar as inovações tecnológicas,
sustentabilidade econômica, reconhecimento da imagem
corporativa e oferecer melhores condições de trabalho aos
colaboradores, sendo de máxima importância a adoção do
compliance trabalhista
Outra maneira de evitar os constantes assédios sexuais no ambiente de trabalho
– quer seja ele presencial ou virtual – é a estimulação de denúncias para as autoridades
competes.
Esse estímulo a denúncias, apesar de ser uma prática recorrente em alguns
ambientes de trabalho, ainda tem algumas dificuldades para que seja efetiva apenas
efetuar a denúncia.
É necessário que sejam tomadas medidas concretas por parte das empresas e da
sociedade civil. Segundo Rodriguez (2021, n.p), as políticas adotadas pelas empresas ainda
não são adequadas. É necessário identificar o assédio e, dessa maneira, evitar ele:
Segundo Alice Oleto, professora do Insper e do Centro Universitário
Unihorizontes, autora de uma tese de mestrado na Fundação Getúlio
Vargas (FGV) sobre assédio sexual no trabalho, "apesar de muitas
organizações terem interesse em trabalhar em ambientes
considerados seguros e respeitosos, as políticas para combater o
assédio ainda não são adequadas. Para melhorarem, as empresas
precisam, primeiro, saber identificar o que é o assédio para conseguir
evitá-lo. Além disso, é necessário que elas tenham ciência da
complexidade desse tipo de violência laboral. Só assim serão capazes
de desenvolver ferramentas para prevenção ou extinção desse mal."
Rodriguez (2021, n.p) ressalta a importância da existência de canais de denuncias
com acolhimento e proteção da vítima, além da apuração com o devido rigor do referido
crime. Não são todas as empresas, infelizmente, que levam os casos de assédio a sério:
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Oleto argumenta que as empresas precisam ter canais para receber
denúncias que acolham e protejam a vítima (em vez de culpabilizála pelo assédio sofrido), que apurem as denúncias rigorosamente e
que apliquem punições compatíveis com as agressões confirmadas",
explica Oleto.
Para Ana Addobbati, fundadora da Women Friendly, organização
que orienta empresas para combater o assédio e criar um ambiente
inclusivo para mulheres, "há empresas levando esse tipo de violência
a sério, executando investigações adequadas e punindo com
severidade". Como exemplo, ela cita o McDonald's, que incorporou
explicitamente o assédio como uma violência inaceitável em suas
lojas. "No entanto, essas empresas ainda são minoria", aponta
Addobbati
Parte desse grupo restrito é o Grupo Drumattos, holding responsável
pelos restaurantes Camarada Camarão e Camarão & Cia. Segundo
Fátima Barroso, gerente de gente e gestão da empresa, "há um
esforço para esclarecer a todos os colaboradores quais são os passos
a serem tomados caso presenciem ou sofram uma situação de
assédio. Essa política inclui fornecedores, parceiros e clientes",
detalha. "Caso um funcionário seja assediado por um cliente ou um
fornecedor, por exemplo, temos procedimentos sobre como agir em
relação a isso.".
Feitas estas considerações, passamos a fase de conclusão do presente trabalho,
haja vista que já foram esclarecidos os conceitos chave do presente trabalho.
5 CONCLUSÃO
O assédio sexual é problema corriqueiro nos ambientes de trabalho presenciais,
que procuram diminuir sua ocorrência através de diálogos entre os colaboradores para
que estes entendam a gravidade das condutas deste constrangimento sexual ilegal.
O Poder Público também faz, em tese, sua parte: ao tipificar o assédio sexual como
crime dentro do Código Penal, o legislador tenta diminuir o cometimento do referido
crime, uma vez que se pretende que a tipificação legal afaste eventuais condutas deste
tipo.
Ocorre que as ações por parte do Poder Público e dos ambientes de trabalho nem
sempre são totalmente efetivas no sentido de inibir a ocorrência desta prática. E o
problema não se estende somente aos ambientes corporativos com trabalho presencial:
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com a pandemia da Covid-19 e as medidas de distanciamento social, é necessário repensar
o modus operandi deste crime, haja vista que com esta situação atípica, os ambientes de
trabalho foram flexibilizados até a casa dos trabalhadores, por meio da imposição do
regime de trabalho remoto ou “home office”.
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Dessa maneira, o presente trabalho se propôs a analisar o problema do assédio
sexual ocorrido em ambiente de trabalho na modalidade home office durante o período
da pandemia da Covid -19, verificando de que maneira tal crime tem ocorrido neste
período.
No decorrer da presente pesquisa, verificou-se que o regime de trabalho remoto
ou “home office” não foi um entrave para o cometimento do delito, mas sim uma nova
realidade em que o delito continuou sendo praticado, porém com um modus operandi
diferente: o assédio agora é praticado por entre as câmeras, por meio deste e outros
recursos eletrônicos.
Alguns autores entendem, ainda, que o período de pandemia pode ter facilitado
o assédio e que a internet transmite uma relativa sensação de impunidade aos infratores.
Dessa maneira, concluiu-se que cabe ao Poder Público e a sociedade civil que
encontrem formas de diminuir o cometimento do presente delito, com a imposição de
medidas tais como o incentivo a denúncias de crimes de assédio sexual no trabalho, a
promoção de palestras a respeito da gravidade do tema e o apoio e acolhimento das
vítimas, que por muitas vezes sentem-se com medo de denunciar o assédio sofrido.
Outra maneira interessante e útil para a prevenção do assédio sexual ocorrido na
pandemia pode ser a implantação de uma política de compliance criminal e trabalhista, de
tal maneira que as inovações tecnológicas podem oferecer as melhores condições de
trabalho aos colaboradores das empresas que implantarem esse tipo de política.
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O USO DA CLÁUSULA MORAL NOS CONTRATOS DE PATROCÍNIO DE FIGURAS
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RESUMO: O presente artigo tem como foco avultar a figura da cláusula moral, previsão
contratual constantemente presente em contratos de patrocínio entre pessoas públicas e
grandes marcas. A referida cláusula busca restringir certas condutas do contratado, com o
fim de manter um comportamento íntegro e ilibado dentro e fora da internet, de modo a
não expor de forma negativa a imagem do patrocinador. Será abordada sua previsão
contratual, estendendo de um regimento comportamental para demais áreas, como a
responsabilidade civil, tratando sua importância na contemporaneidade, a subjetividade de
sua aplicação e a necessidade da positivação de norma regulamentadora. Na metodologia,
trata-se de uma revisão literária, baseada em artigos científicos, doutrina jurídica,
jurisprudência e legislação vigente. Através dos dados obtidos, pode-se concluir que, com
o aumento do consumo e exposição da internet, a referida cláusula será cada vez mais
aplicada em contratos de patrocínio, que, com a polarização dos discursos neste mundo
virtual, se faz necessária uma regulação expressa, assim analisando de forma justa a
responsabilidade civil aplicável.
Palavras-Chaves: Cláusula moral. Patrocínio. Resolução contratual. Responsabilidade Civil.
ABSTRACT: This article focuses on increasing the figure of the moral clause, a contractual
provision constantly present in sponsorship contracts between public persons and major
brands. Said clause seeks to restrict certain conduct of the contractor, in order to maintain
an upright and unblemished behavior on and off the internet, so as not to negatively
expose the sponsor's image. Its contractual provision will be addressed, extrapolating from
a behavioral regiment to other areas, such as civil liability, also bringing its importance in
contemporaneity, the subjectivity of its application and the need for the establishment of
a regulatory norm. In terms of methodology, it is a literary review, based on scientific
articles, legal doctrine, jurisprudence and current legislation. Through the data obtained, it
can be concluded that, with the increase in consumption and exposure to the internet, the
aforementioned clause will be increasingly applied in sponsorship contracts, which, with
39 Docente Esp. no curso de Direito na Universidade UNIRG, Gurupi/TO.
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the polarization of discourses in this virtual world, requires express regulation , thus fairly
analyzing the applicable civil liability.
Keywords: Moral clause. Sponsorship. Contract termination. Civil responsability.
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1. INTRODUÇÃO
No Direito civilista brasileiro, segunda Camilo Verde, patrocínio é a atividade que
difunde uma mensagem publicitária por meio de vinculação entre o nome ou a marca do
patrocinador com um sujeito que participa de seu quadro pessoal, o patrocinado. ( apud
Daniel Ustárroz, 2018).
Com o aumento do uso da internet e a popularização de influenciadores digitais,
chamou bastante atenção de grandes marcas patrocinadoras, com a finalidade de vincular
sua imagem ou uso de produtos e serviços para captação do público consumidor.
Na vigência deste contrato de patrocínio, há a possibilidade de o patrocinado
envolver-se em algum ato reprovável, podendo fazer valer a aplicação da cláusula moral
contratual, garantindo ao contratante a possibilidade de resolver o contrato entre outras
consequências da área da responsabilidade civil, com o fim de preservar sua imagem.
(LEITE; CONSALTER, 2017).
A questão norteadora do referido estudo é baseada na utilização deste instituto
contratual, sua aplicação e consequências, chamando atenção para relativização de suas
causas determinantes, devido à polarização dos discursos contemporâneos na internet.
Ademais, o presente artigo apresenta-se como revisão bibliográfica, tendo por base
materiais e estudos já publicados em sites, livros, artigos científicos e revistas jurídicas.
2. DO CONTRATO DE PATROCÍNIO E DA CLÁUSULA MORAL
O público consumidor de conteúdos na internet cresceu de forma exponencial
desde o início da década passada. As grandes marcas utilizam cada vez mais deste
crescente consumo para fazer publicidade de seus produtos, como comumente feito em
outros nichos publicitários.
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O contrato de patrocínio trata-se da contratação remunerada de divulgação de
produtos ou serviços do patrocinador mediante exposição da marca pelo patrocinado.
Nessa modalidade de contrato, a parceria entre a marca e a pessoa influente tem por
objetivo a associação de imagem, assim como a identidade afetiva com os consumidores
por meio da divulgação do produto utilizado por seus ídolos.
Conforme definição da Câmara de Comércio Internacional, entende-se por
patrocínio:
Qualquer acordo comercial por meio do qual um patrocinador, para
benefício mútuo do patrocinador e da parte patrocinada, fornecer
contratualmente financiamento ou outro meio de apoio a fim de
estabelecer uma associação entre a imagem do patrocinador, suas
marcas ou produtos e uma propriedade de patrocínio em troca de
direitos de promover tal associação e ou conceder certos benefícios
diretos ou indiretos previamente acordados (COLLETT, FENTON,
2014. p. 2).
Ademais, conceitua Francesco Galgano: É o contrato que a empresa, com finalidade
de aumentar sua notoriedade, entrega dinheiro, produtos ou serviços ao patrocinado para
que este publicite, conforme previsão contratual. (Apud USTÁRROZ, 2018).
Assim, os patrocinadores, pessoas jurídicas que movem verdadeiras fortunas com a
vinculação da imagem de seus produtos e serviços, utilizam como forma de garantia uma
cláusula com o fim de proteger e reparar sua reputação de atitudes reprováveis praticadas
por seus patrocinados, que de forma indireta são seus anunciantes.
Segundo a doutrinadora norte americana Caroline Epstein, a cláusula moral pode
apresentar-se em duas formas, expressa ou implícita. Será expressa quando fizer parte do
contrato entabulado entre as partes, por outro lado, será implícita quando derivar do dever
de abster-se de atividades inadequadas que possam prejudicar o patrocinador, ou possa
desvalorizar o seu trabalho. (CONSALTER E LEITE apud, 2017).
No Direito brasileiro, a cláusula moral baseia-se em um princípio específico da
legislação civilista, o princípio da liberdade contratual, previsto no artigo 421 do Código
Civil, onde se cria uma enorme subjetividade em relação ao uso da referida cláusula,
principalmente quanto sua aplicação na atual sociedade digital com discursos e opiniões
polarizadas.
Aduz o Código Civil:
Art. 421.A liberdade contratual será exercida nos limites da função
social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais
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privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual. (BRASIL, 2002).
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A cláusula moral é utilizada desde a década de 1920 em contratos de Hollywood
que tinham por objetivo proteger as produtoras de cinema e suas bilheterias de escândalos
externos em que os artistas eventualmente pudessem se envolver. Em razão disso, o
dispositivo garante que uma parte possa, unilateralmente, encerrar a relação contratual e
adotar medidas punitivas contra a outra. (KOGA, 2020, Online).
Com a globalização e a popularização da internet, este mercado criou ainda mais
força, expandindo-se de estrelas de cinema e grandes atletas às pessoas com influência
nas redes sociais. A partir dessa premissa, com a grande exposição dos patrocinados na
internet, há a possibilidade da associação de sua imagem a algum comportamento
inadequado, podendo manchar a reputação do patrocinador, fazedo valer a cláusula moral
contratual, onde será dissociado o vínculo de imagens por meio de resolução contratual.
3. DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL
Quando é firmado um contrato de patrocínio, a marca busca como objetivo principal
da relação jurídica a promoção de sua imagem, que quando maculada pelo patrocinado,
ante a uma atitude que vai de desacordo com a política moral do contratante, desfigurase o objetivo principal do contrato, cabendo a resolução, com escopo no princípio da boafé objetiva.
A obrigação visa um determinado fim, porém, nem sempre os contratantes
conseguem cumprir o avençado em razão de situações supervenientes que impedem ou
prejudicam a sua execução, resultando na extinção do contrato mediante resolução, tendo
como causa a inexecução ou incumprimento por um dos contratantes. (GONÇALVES, 2017,
p. 234).
A doutrina aduz a respeito da resolução do contrato por inadimplemento:
A resolução por inadimplemento, por destinar-se à satisfação das
obrigações nele contidas, seu descumprimento atribuído a uma parte
poderá representar para a contraparte a perda da utilidade da
prestação, com consequente desinteresse na manutenção da relação
contratual. De modo geral, designa-se resolução à extinção do
contrato em virtude da sua inexecução (TEPEDINO, TERRA, GUEDES.
2021. P. 203).
Com o inadimplemento contratual, como os negociantes são agentes com alto
valor financeiro em suas marcas, trará reflexos do ordenamento civilista para suprir os
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pagamento de lucros cessantes.
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3.1. DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS
Com o inadimplemento do objetivo principal do contrato de patrocínio, gera a
pretensão do patrocinador em impor contra o patrocinado, demandas indenizatórias com
base na responsabilidade contratual.
Alude a doutrina sobre a responsabilidade contratual:
Em definitivo, para a configuração da responsabilidade contratual,
mostra-se mais e mais reduzida a importância da origem do dever
violado, vale dizer, se se trata de dever de conduta decorrente da
boa-fé objetiva imposto pela sistemática obrigacional, ou de dever
de prestação estabelecido a partir da autonomia privada dos
contratantes. O que releva é que o dano resulte do inadimplemento
absoluto ou relativo da prestação, independentemente da
classificação do dever cuja inexecução conduziu ao resultado
danoso (TEPEDINO, TERRA, GUEDES. 2021. P. 50).
Ademais, aduz o Art. 14 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 sobre o dever de
reparação em caso de inadimplemento contratual, “Não cumprida a obrigação, responde
o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” (BRASIL, 2002).
Referente aos danos morais, consiste de forma geral, na lesão a direitos de
conteúdo não pecuniário ou não comercialmente redutível a dinheiro, como é o caso dos
direitos da personalidade (TEPEDINO; TERRA; GUEDES, 2021).
Ante isso, partindo do pressuposto que determinada conduta do patrocinado
pode impactar nas relações com seus patrocinadores, causando-os prejuízo, abre
parâmetro para a responsabilidade civil em danos morais, visto que, conforme súmula
227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (STJ, 1999,
online).
Alude a jurisprudência sobre a temática:
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABALO À HONRA OBJETIVA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. 3 - Ademais a pessoa jurídica pode ser
vítima de dano moral quando atingida em sua imagem,
credibilidade e bom nome no meio em que atua, o que ocorreu no
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4 - O valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais
deve refletir sobre o patrimônio da ofensora, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica ao resultado lesivo
produzido, sem, contudo, conferir enriquecimento ilícito ao
ofendido, dever de indenizar por danos extrapatrimoniais. (TJ-TO,
2019, online).
A pessoa jurídica está legitimada a pleitear a reparação do dano moral sofrido,
pois tem honra objetiva, havendo atributos de valoração extrapatrimonial, como o bom
nome, crédito, a probidade comercial e a boa reputação (GONÇALVES, 2017). Ante isso,
com o abalo de credibilidade sofrido pela patrocinadora, ocasionará dano de natureza
moral, podendo propor uma ação de caráter indenizatória.
3.2 . DA PERDA DE UMA CHANCE
Na vigência de um contrato de patrocínio na internet, é comum haver a inclusão
da participação do patrocinado em shows, eventos e exposições, havendo valoração do
serviço prestado. Assim, com a frustração dessas eventuais participações, onde auferiria
lucro, é cabível o instituto da perda de uma chance.
Aduz a doutrina sobre a perda de uma chance:
A Perda de uma chance de se obter uma vantagem configura-se
quando um processo aleatório em curso é interrompido pela
ocorrência de um ato indevido de terceiro, que determina a perda
da chance de a vítima obter uma vantagem legitimamente
esperada. Nesta modalidade, em razão de determinado fato
antijurídico, observa-se a interrupção de um processo que estava
em curso e que poderia conduzir a um evento vantajoso, perdendose uma oportunidade séria e real de se obter uma vantagem futura.
(TEPEDINO, GUSTAVO, 2021. P. 230).
Ante isso, o direito à indenização por perda de uma chance nasce na
impossibilidade da concretização de um possível evento que seria formalizado com
terceiros, onde o agente patrocinado seria utilizado para o efetivo cumprimento do
contrato.
Para Gonçalves (2017), a mera possibilidade não é passível de indenização,
necessitando ser séria e real para pleitear o ressarcimento, dentro de um juízo de
probabilidade.
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Assim, o valor da indenização deve basear-se na ponderação da probabilidade de
obtenção do resultado desejado, acometendo as causas de redução proporcionais na real
chance de concretização, podendo o patrocinado ser obrigado a reparar o prejuízo
causado ao agente patrocinador. (TEPEDINO; TERRA; GUEDES, 2021).
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3.3 . DOS LUCROS CESSANTES
Tratando-se de lucros cessantes, diferente da perda de uma chance, instituto que
se assemelha em alguns aspectos, o lesado deixa de lucrar em decorrência de ato
prejudicial do causador do dano, porém a probabilidade é objetiva, exigindo que o lucro
adviesse da atividade, diferente da perda de uma chance, que a probabilidade é subjetiva
e aleatória, de modo que, a referida probabilidade é utilizada na diferenciação dos
institutos, uma baseando-se na chance perdida, em contrapartida, a segunda no prejuízo
sofrido pelo contratante lesado e o que possivelmente deixou de advir. (TEPEDINO,
Gustavo, 2021. P. 235).
Sobre os lucros cessantes, aduz a doutrina:
Para a caracterização dos lucros cessantes não basta a simples
possibilidade de realização do lucro, mas também não é
indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem
a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma
probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas e das
circunstâncias especiais do caso concreto. (GONÇALVES, Carlos
Alberto, 2011. P.94).
Em simplórias palavras, discorre Pablo Stolze (2017), os lucros cessantes
correspondem aquilo que a vítima deixou razoavelmente de lucrar em decorrência do dano
sofrido, ou seja, aquilo que deixou de ganhar.
Desta maneira, aplicando-se na relação de patrocínio, ante a resolução contratual
por mora do patrocinado, há a possibilidade da obrigação de compor lucros cessantes,
visto o lucro que o agente patrocinador deixou de auferir por ato ilícito do patrocinado.
4. A PERDA DE PATROCÍNIO DE INFLUENCIADORES NA INTERNET
Com a expansão da internet, verdadeiras fortunas passaram a ser movimentadas em
publicidades, surgindo uma determinada espécie de profissão, os influenciadores digitais,
cuja facilidade e praticidade em criar publicações passou a chamar a atenção das marcas
patrocinadoras.
Aduz sobre o tema a professora de Influenciadores Digitais na pós-graduação da
ESPM Fernanda Vicentini:
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Com o advento das redes sociais, cada pessoa tem um canal próprio
para entregar conteúdo e captar uma audiência própria. Antes, as
marcas precisavam falar com você por meios de comunicação de
massa. Hoje essas pessoas conseguem influenciar o comportamento
de outras pessoas a adquirir produtos e serviços e até debater
assuntos sérios por meio das redes. (ECONOMIA, Online, 2019).
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Com o extraordinário número de seguidores nas redes sociais, esses anunciantes
necessitam do máximo de precaução em suas publicações ou falas, visto que qualquer erro,
ambiguidade ou piada, pode ser mal interpretada, e quanto a isso, a internet é
imperdoável.
Dentre vários casos de perca de patrocínio por comportamentos que contrariam as
diretrizes do patrocinador, a mais notória é a do influenciador digital Júlio Cocielo, que
durante um jogo da Copa do Mundo de 2018, fez o seguinte comentário em referência ao
jogador Kylian Mbappé em seu Twitter: “Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na
praia hein?” (G1, Online, 2018).
O influenciador, posteriormente publicou um pedido de desculpas em suas redes
sociais, alegando mal-interpretação em sua publicação, que o intuito era falar sobre a
velocidade do jogador, que fez uma bela arrancada durante a partida. Após a polêmica,
internautas revistaram publicações antigas do influenciador, algumas quando ainda era
menor de idade datadas de cinco anos anteiores ao fato, onde havia piadas com teor
preconceituoso. (G1, Online, 2018).
Com a repercussão negativa, conforme relata o portal Canaltech, empresas parceiras
do influenciador cancelaram suas campanhas de publicidade, e que não pretendiam mais
trabalhar em conjunto, empresas essas como Adidas, Banco Itaú, McDonald’s e Submarino.
(CANALTECH, online, 2018).
Outro caso que ganhou bastante repercusão, em virtude da ferrenha fiscalização
nas redes sociais no que tange ao cumprimento do isolamento social decretado pelo
advento da COVID-19, foi da influenciadora digital Gabriela Pugliesi.
Conforme o portal de noticias Exame, a influenciadora realizou uma festa com
alguns amigos em sua residência, publicando vídeos do evento em sua rede social. Em
decorrência da quebra do isolamento social, as marcas Rappi, Livi Up e Hope, romperam o
patrocínio com a influenciadora, repudiando sua atitude. (EXAME, online, 2020).
Ante aos acontecimentos, com os casos aludidos, gera-se uma questão
importantíssima, à aplicação da cláusula moral e sua incidência.
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Para as professoras Ana Paula Parra Leite e Zilda Mara Consalter, sustentam a
possibilidade da inserção da cláusula moral em contratos, porém, é necessário estabelecer
os atos que poderiam incidi-la, bem como as consequências infracionais, com o fim de
evitar dubiedades e divergências, ante a discussão sobre o que caracterizaria ofensa à
moral do patrocinador. (REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO CIVIL, Online, 2017).
5. APLICAÇÃO
BRASILEIRO

DA

CLÁUSULA

MORAL

NO

ORDENAMENTO

JURÍDICO

Segundo Leite e Consalter (2017), com base no princípio da autonomia da vontade,
a cláusula moral pode se apresentar de forma expressa no contrato, estabelecendo os
comportamentos do contratado que violaria a determinada cláusula, assim como suas
consequências, com o fim de evitar lacunas e controvérsias, estabelecendo também quais
partes serão envolvidos, os potenciais riscos e danos se advir o evento determinante para
resolução contratual.
Ademais, alude Leite e Consalter (2017), caso o contrato seja omisso em relação à
estipulação da cláusula moral, e o patrocinado contratado pratica algum ato configurado
como reprovável ou indecoroso, há a possibilidade de sua aplicação tácita, conforme
dispositivo do código civilista brasileiro.
Aduz o Art. 478 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que nos contratos de
execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa em virtude de acontecimentos extraórdinários e imprevisíveis,
poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
Para Judith Martins-Costa, a imprevisibilidade deve ser relativizada “para considerarse a expressão em seu significado normativo, de correspondência à legítima expectativa
das partes no momento da conclusão do ajuste, tendo-se em conta, como fato primordial,
o objetivo desequilíbrio não-imputável à parte prejudicada” (CONSALTER E LEITE apud,
2017, Online).
Conforme Enunciado nº 175 da III Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, a menção à imprevisibilidade e à
extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não apenas
em relação ao fato que gerou o desequilíbrio contratual, mas também em relação às
consequências que produziu (CNF, 2005, Online).
Para Consalter e Leite (2017), nos casos de incidência da cláusula moral, não há de
fato o prejuízo do contratante em detrimento do contratado, há o prejuízo de ambas as
partes, desequilibrando o contrato, pois o contratante não terá os benefícios da boa
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imagem do contratado na divulgação da sua marca ou produto, por outro lado, o
contratado perderá o patrocínio.
6. DA SUBJETIVIDADE DO INSTITUTO E A NECESSIDADE DA POSITIVAÇÃO DE
NORMA REGULAMENTADORA
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Para Foucault (1984), a palavra moral apresenta grande diversidade, podendo ter
entendimentos diversos. A moral pode estar ligada a conjunto de valores que são impostos
aos indivíduos, advindo de aparelhos prescritivos diversos, como a família e escola,
apresentando-se de forma expressa ou difusa.
Foucault (1984), expressa que há uma complexidade nesse entremeio, pois os
valores e normas morais permitem ao sujeito maneiras diversas de compromisso ou
escapatória desses códigos morais. Nesse sentido, a moral está ligada a como o indivíduo
conduz frente a esses valores e regras, com uma margem de variação ou de
descumprimento, são submetidos aos códigos morais, onde apresenta consciência clara
ou turva.
Caroline Epstein, ao tratar da cláusula moral, relata que a dificuldade
na sua apreciação está nas diversas concepções de moral até porque
o que é um ato de má reputação, desprezível, ou escandaloso para
uma pessoa pode ser bastante aceitável para o outro (CONSALTER E
LEITE apud, 2017, Online).
Ante o subjetivismo do que é um ato moral e imoral, imperioso é a positivação de
um dispositivo determinante para resolução contratual em face de ato exterior ao contrato,
visto que, com crescente exposição das partes negociantes e a polarização de ideias no
mundo virtual, são necessárias diretrizes sólidas para não depender apenas do íntimo do
julgador.
Nessa senda, aduz Ivan de Oliveira Silva sobre a positivação das normas de direito:
[...] o conjunto de regras e princípios que regulam a vida do homem
em sociedade e vigora em determinada época para um número de
pessoas sujeitas a determinado poder estatal. Está ele fortemente
vinculado à noção de lei escrita e vigente em determinado período
histórico. (SILVA, Ivan de Oliveira, 2010, p. 14).
Ademais, SILVA (2010), relata que o grande alvo do sistema normativo é a segurança
jurídica, alcançada na medida em que a lei é cumprida na forma que é expressa, sendo o
bem-estar social decorrente da adequação do caso concreto em detrimento da medida da
lei, ante ser a máxima expressão da ordem do Estado.
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Ante o exposto, faz-se necessário o aprimoramento legislativo no que tange a
regulamentação dos dispositivos aludidos. Em conjunto com o princípio da boa-fé, a
aplicação da cláusula moral é bastante exitosa, porém, para evitar dubiedades e
precipitações no momento da resolução contratual, principalmente pela indeterminação
da moralidade, carece de regulação no ordenamento jurídico para cumprir efetivamente
seu potencial.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste estudo, observou-se que a cláusula moral é um importantíssimo
dispositivo de segurança do patrocinador, com a finalidade de resolver o contrato em
situações em que as condutas do patrocinado não se mostram compatível com as suas.
Na possibilidade da implicação em responsabilidade civil em decorrência da
resolução contratual, surge uma questão que gerará bastante discussão e debate, a
abstração da moralidade com base no caso concreto.
Em breve síntese, o referido estudo conclui-se com uma prévia discussão da
aplicação da cláusula moral contratual, abrindo questionamentos sobre a necessidade de
sua conversão em norma positivada, trazendo mais segurança jurídica nesta modalidade
de contrato que tende cada vez mais a ser pactuado.
8.
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ÁUREO VIRGÍLIO QUEIROZ40
(orientador)
Resumo: Este artigo científico almeja a elucidar de maneira incisiva e conceitual o
inventário e a busca pela celeridade processual. O objetivo geral é analisar a alternativa
mais aconselhável para a celeridade do inventário. O problema da pesquisa é analisar de
que forma o inventário pode ser mais célere. O presente estudo justifica-se a fim de
mostrar o trâmite mais rápido para executar os inventários, para que não ocorra desvios
procedimentais, acudindo desse modo os anseios da coletividade e sociedade, bem como
atendendo o princípio constitucional da celeridade. A metodologia aplicada nesta pesquisa
será de caráter exploratória descritiva e explicativa envolvendo maior familiaridade com o
problema, através de levantamento bibliográfico e documental, a partir do material já
publicado, utilizando-se do método descritivo. Faz-se necessário mencionar que o
arrolamento passa a ser uma figura sintetizada de inventário e partilha, dado que se
concretiza por meio da atenuação dos atos procedimentais e decréscimo dos prazos.
Embora, a forma de arrolamento sumário simplifique ainda mais o inventário. Conclui-se,
por conseguinte, serem inúmeras as chances de pactos e tratos legais processuais que são
possíveis de serem executados no sentido de causar a celeridade ao processo de inventário,
e os litigantes e os advogados têm de unicamente proceder com probidade, colaboração
e produtividade.
Palavras-chaves: Inventário, Sucessão, Celeridade, Processual
Abstract: This scientific article aims to elucidate in an incisive and conceptual way the
inventory and the search for procedural speed. The general objective is to analyze the most
advisable alternative for the speed of the inventory. The research problem is to analyze
how the inventory can be faster. The present study is justified in order to show the fastest
procedure to carry out the inventories, so that procedural deviations do not occur, thus
meeting the wishes of the community and society, as well as complying with the
constitutional principle of celerity. The methodology applied in this research will be
exploratory, descriptive and explanatory, involving greater familiarity with the problem,
40 Docente do Curso de Direito do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho/RO, Mestre pela Escola de
Direito da FGV Rio de Janeiro.
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through a bibliographic and documentary survey, from the material already published,
using the descriptive method. It must be said that listing is a simplified form of inventorysharing, which is effected by reducing procedural acts and shortening deadlines. However,
the summary listing form further simplifies inventory. It is concluded, therefore, that there
are numerous chances of pacts and procedural legal agreements that are possible to be
executed in order to speed up the probate process, and litigants and lawyers have only to
proceed with probity, collaboration and productivity.
Keywords: Inventory, Succession, Speed, Procedural
1 INTRODUÇÃO
A nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso LXXVIII, alçou a classe de pressuposto
constitucional, a celeridade processual com o intuito de prover aos jurisdicionados o
devido processo legal, isto é, legítimo. Nada obstante, com o propósito de que essa norma
se solidifique, houve a precisão de uma ideia ou plano de modificação processual,
operacionalizando as pretensões do legislador constituinte.
Em meio a essas alterações, a viabilidade da realização do inventário, partilha,
divórcio consensual, por via administrativa, deu-se como uma das mais importantes
mudanças instituídas pela Lei 11.441/07. Com o objetivo de acelerar tais alterações por
meio administrativo e/ou extrajudicial e cessar os inventários demorados no âmbito
judicial, o regulamento que promove a execução do inventário, partilha, por procedimento
administrativo, tornou oportuno entre os litigantes a perspectiva de procurar as vias
administrativas suprimindo de modo mais ágil, seus confrontos.
Todavia, ao defrontar-se com a nova norma, foi observado pelo jurista, que tinha
efetuado-se uma reinterpretação dos artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil. De
pronto, alguns doutrinadores pronunciaram-se para preservar a negativa da atuação do
sistema; outros ainda, para salvaguardar a imposição da via administrativa. Foi a partir da
entrada em vigor da lei nova 11.441/07, neste caminho de pontos de vista, que foi
viabilizando-se os inventários e partilhas na via administrativa e agilizando-se os processos.
A publicação desta nova lei, pacificou a contenda no que se refere a absoluta rapidez
da efetivação do inventário ante o procedimento do art. 982 do Código de Processo Civil,
visto que essa cláusula nos indica que, caso quaisquer dos herdeiros sejam maiores e
capazes, caberá o inventário acontecer extrajudicialmente em cartório, em conformidade
com a celeridade de sua execução.
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Este presente assunto foi escolhido tendo por alicerce a constante procura dos
litigantes em solucionar os inventários de um modo mais breve. No que se refere ao
instituto de sucessões, o legado ou herança acha-se através dos litígios mais rotineiros. É
igualmente, dos mais importantes e sérios, dado que cinge e envolve o direito de
sobrevivência, porquanto na hipótese de o inventário permanecer muito tempo na justiça,
os herdeiros podem atravessar por dificuldades. As varas de família e sucessões mantêmse sobrecarregadas de processos envolvendo inventários, divórcios, posto que,
conseguiriam ser esclarecidos em cartório, segundo o artigo 982 do CPC/73 e a Lei
11.441/07.
Em uma acepção jurídica, a busca pela efetivação da obrigação do inventário tem
de ter um procedimento mais célere executável, ainda que, estabelecendo–se em
circunstância de exceção. A relevância deste artigo é exatamente mostrar o trâmite mais
rápido para executar os inventários, para que não ocorra desvios procedimentais, acudindo
desse modo os anseios da coletividade e sociedade, bem como atendendo o princípio
constitucional da celeridade.
De modo que, nos procedimentos judiciais, também o Novo CPC traz a intenção de
um procedimento de inventario e de partilha, que tramite de forma célere a fim de se dá
efetividade ao princípio constitucional da rápida solução dos litígios. A segmentação deste
artigo divide-se em: Aspectos Históricos; Sucessão Legítima e Testamentária; Inventário e
suas formas como o Arrolamento Sumário que é a forma mais célere de partilha; Inventário
Extrajudicial em Cartório.
Busca analisar suas relevantes características e apresentar as questões e mecanismos
destes institutos. Diante desse cenário, levanta-se o seguinte questionamento: De que
forma o inventário pode ser mais célere? Sendo assim, o objetivo geral é analisar a
alternativa mais aconselhável para a celeridade do inventário, e os objetivos específicos
são: Conceituar inventário, seus pressupostos e procedimentos mais céleres; Compreender
o inventário sob o enfoque da celeridade.
A presente pesquisa busca discutir e debater ideias a respeito de alternativa mais
aconselhável para a celeridade do inventário. Sendo assim, fará o uso do Método Dialético,
sendo a pesquisa classificada como exploratória descritiva e explicativa, já que a mesma
procura uma maior familiaridade com o problema, isto é, o aprimoramento das ideias. Vale
mencionar ainda que, quanto às técnicas de coleta de dados, serão utilizadas a pesquisa
bibliográfica, esta baseada no estudo da doutrina jurídica.
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Quanto ao método de procedimento, será utilizada a pesquisa doutrinária, a fim de
construir uma forte base teórica, para realização do trabalho. A pesquisa doutrinária
concentra-se no próprio Direito como um conjunto interno e autossustentado de
princípios, os quais são possíveis de serem acessados através da leitura de decisões
judiciais e de estatutos.
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS
Na sucessão, encontra-se uma conversão e transição do detentor e dono de uma
posse ou direito. Sendo assim, este é um ponto de vista vasto da sucessão no campo do
direito. A passagem de bens, direitos e obrigações através do óbito, são assuntos versados
pelo instituto das sucessões no direito civil. É o direito hereditário, que se distingue da
acepção latu do termo sucessão que se aplica igualmente á sucessão entre vivos.
Se herdeira, a filha, o era perpetuamente provisoriamente, caso fosse solteira, em
conjuntura análoga ao usufruto. Eram elaborados inúmeros eventos com finalidade de que
a filha casasse e o legado passasse ao esposo. Outrossim, detinha a atenção o instituto da
adoção. O domínio continuava posteriormente ao óbito em razão da continuidade do
culto.
Porquanto a sucessão, até então durante séculos, transmitia-se exclusivamente pela
patrilinearidade, uma vez que, o descendente sendo homem, era o patriarca religioso da
família, somente ele recebia as posses e bens da parentela. Aí, consequentemente, a
justificação da regra consoante cujo pecúlios se passa ao filho homem mais velho
A sucessão testamentária, era desconhecida pelo direito germânico, só eram
sucessores através do laço de sangue. Aboliu-se junto a Revolução Francesa, o direito de
primogenitura e a regalia da virilidade, de naturalidade feudal. Por conseguinte, os cedidos
ao legatário varão e ao primogênito cabem ao passado agora, achando-se suprimidos do
direito civil.
A influência do código francês nos primórdios do século XIX, no Brasil, fez-se
apreender, a valer, em nossa legislação, ainda anteriormente ao título de 1916. Tal norma
antevia uma tendência de disposição sucessória constituída pela prole, antecessores,
transversais no máximo até a décima casta e tão só ato contínuo o viúvo (a) e, postimeiro,
o fisco.
A diretriz do Decreto nº 1.839/1907, modificou a ordem do consorte supérstite em
conformidade junto aos colaterais, balizando sua legitimidade a sexta casta, manteve-se
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assim, no código de 1916. O dispositivo de 2002 moderou tão somente ao quarto grau,
conforme artigos 1.829, IV, e 1.839, CC.
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A nossa Carta Magna dispôs de dois importantes ordenamentos alusivos ao direito
sucessório. O primeiro se refere a do art. 5º, XXX, o qual engloba dentre as prerrogativas
essenciais, a legitimidade do legado, e o segundo, do art. 227, § 6º o qual assevera a
igualdade de direitos, até sucessórios dentre todos os filhos, ocorridos ou não do vínculo
da união matrimonial uniformemente como adoção.
Em suma, a norma nº 10.406/2002, instaurou o presente Código Civil discorrendo,
como mencionado, incontáveis inovações salientando-se o aditamento do cônjuge como
herdeiro necessário e opoente com descendentes e ascendentes. O termo sucessão, em
definição genérica, é a prática da qual um indivíduo exerce o lugar da outra, substituindoa na titularidade de bens e/ou direitos. No direito das sucessões, a expressão é utilizada
em sentido restrito, para caracterizar a sucessão causa mortis, ou seja, aquela decorrente
da morte. Para ilustrar o alegado, cumpre salientar que uma das hipóteses de sucessão
inter vivos seria uma cessão de créditos, por exemplo.
Com maestria, Pablo Stolze Gagliano define direito das sucessões como:
Compreende-se por Direito das Sucessões o conjunto de normas que
disciplina a transferência patrimonial de uma pessoa, em função de
sua morte. É justamente a modificação da titularidade de bens que é
o objeto de investigação deste especial ramo do Direito Civil. Sua
vinculação ao Direito de Propriedade é evidente (embora também
esteja ligado potencialmente a aspectos de Direito de Família),
motivo pelo qual a sua efetiva compreensão exige alguma reflexão
sobre seus fundamentos ideológicos. (GAGLIANO, 2020, p. 34)
Já Flávio Tartuce, classifica dois tipos de sucessão:
A sucessão por ato entre vivos (inter vivos) e aquela por força da
morte (causa mortis). A sucessão por ato entre vivos ocorre quando
o acordo entre as partes transfere certos bens, como é comum nos
contratos. Já a sucessão mortis causa ou hereditária é aquela em que
há transmissão de direitos e obrigações de uma pessoa morta a outra
sobreviva em virtude da lei ou da vontade do transmissor. (TARTUCE,
2021, p. 22)
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Dito isso, pode-se argumentar que, na sucessão, diante do perecimento do
responsável do legado, o sucessor passa a conquistar a disposição jurídica do falecido, sem
que para tal dê-se alguma alteração na vinculação de direito, o conteúdo dos direitos e
obrigações se mantém inalterável, apesar da mudança de sujeito, excluindo o de natureza
personalíssima ou aqueles inerentes à pessoa do de cujus.
Desse modo, com exceção do sujeito, mantêm-se todos os outros elementos dessa
relação: o título, o conteúdo e o objeto. A abertura da sucessão se dá no exato momento
em que a morte ocorre, independe de qualquer ato judicial ou providência diversa dos
interessados. Sendo assim, pelo princípio da saisini, constante do artigo 1.784 do Código
Civil, no exato momento da morte, os herdeiros, sejam legítimos ou testamentários,
sucedem na totalidade. Como a sucessão é imediata, é de extrema relevância da exata
consolidação da data e do tempo do óbito, vez que uma precedência qualquer, ainda que
de instantes, ingere-se na cessão do montão sucessivo.
3 O PRINCÍPIO DA SAISINE
A abertura da sucessão hereditária, primeiro momento do fenômeno sucessório
(quando nasce o direito de suceder, antes, como já dito, uma simples expectativa de
direito), ocorre com a morte da pessoa física ou natural, sendo esta, a causa e pressuposto
da sucessão causa mortis, pois não é possível, em regra, falar-se de herança de pessoa viva
– viventis nulla hereditatis.
Destarte, a successio causa mortis é aberta no momento do falecimento do seu
autor, ou seja, no primeiro momento de ausência de vida da pessoa natural, quando cessa
a sua personalidade jurídica, consoante o art. 1.784 do CC que, aberta a herança, o legado
transmite-se, prontamente, aos herdeiros legítimos e testamentários.
É nesse momento que a designação sucessória anterior se fixa na vocação
hereditária: o chamado a suceder só passa a ser efetivamente o titular da designação
sucessória prevalente – legal ou testamentária – por ocasião da abertura da sucessão. Isto
é, só a partir desse momento passa a ter direitos subjetivos sobre o patrimônio deixado
pelo de cujus.
Portanto, o fenômeno da saisine exsurge através de uma ficção jurídica, cujo sentido
primeiro é evitar que o patrimônio do morto, dele destacado com a morte, fique sem titular.
Diante de tais circunstâncias, a transferência opera-se diretamente do morto para seus
sucessores universais dentro da antiga fórmula: Le mort saisit le vif, son hoir plus proche
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et habile a succéder (o morto prende o vivo, seu herdeiro mais próximo é hábil a lhe
suceder).
Segundo Carvalho (2015, p.88), o princípio em comento, inicialmente utilizado para
exprimir a imediata transmissão da posse para os sucessores do servo ocupante de terras
do senhor feudal, modernamente é empregado para definir a transmissão e a consequente
aquisição instantânea e em bloco de toda a herança a favor dos sucessores universais.
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Percebe-se que a função do princípio da saisine como regra geral do direito
hereditário, é nada mais que a defesa e proteção do patrimônio nas mãos dos herdeiros
do de cujus, até a efetiva materialização por intermédio do procedimento de inventário. A
respeito, vale acentuar:
Ocorrendo a morte de uma pessoa que deixa bens, deve ser
observado o processo de inventário para se efetivar a entrega do
patrimônio aos herdeiros. O patrimônio se transmite
instantaneamente aos herdeiros e sucessores com a morte da pessoa,
por decorrência do princípio da saisine, inteligência do art. 1.572 do
CCB/1916 (e art. 1.784 do CCB/2002). O encerramento ou não do
processo de inventário nada tem a ver com a transmissão do
patrimônio em razão da morte de alguém e não interfere na ordem
de vocação hereditária. Se o cônjuge supérstite era o único herdeiro
da esposa, o patrimônio desta transmitiu-se para ele no momento da
morte dela, e, com a morte deste devem ser chamados a sucedê-lo
os seus herdeiros. (TARTUCE, 2021, p. 40).
Em síntese ao exposto abordado nos parágrafos anteriores, depreende-se, portanto,
que a sucessão traz como objeto imprescindível, o falecimento do responsável da herança,
chamado pelo direito de cujus. Que vem a subsistir como o ocupante da relação jurídica e
o herdeiro ou sucessor faz-se o proprietário dos bens, o qual de tal maneira pode ser um
herdeiro ou assumir sua posição em quaisquer das relações jurídicas. Por conseguinte, a
sucessão constitui a transferência da soma do legado, passando o montão transmitido pelo
de cujus ao sucessor, através de inventário.
4 SUCESSÃO LEGÍTIMA E TESTAMENTÁRIA
O direito sucessório reúne a sucessão legítima e a sucessão testamentária, também
apresenta diretrizes de transferência, anuência e abdicação do legado, dos preteridos da
sucessão, da herança jacente e do pedido de herança. O falecimento espontâneo ou
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suposto, põe término à presença de um indivíduo, juntamente vem o direito de sucessão
hereditária aonde, um herdeiro contrai a gestão dos bens, dos objetos, de soma em pecúlio
em disposição, todos os maquinários ou equipamentos que venham caber ao finado
(HIRONAKA, 2010, p. 394).
O direito de herança data à época remota, acha-se estreitamente conectado à
concepção de perenidade da devoção e da estirpe. A crença em Roma, Grécia e Índia
desempenhava emprego relevante na reunião familial (LEITE, 2002, p. 32). A descendência,
entrementes um longo espaço de tempo foi passado exclusivamente para o homem da
família, por causa da missão a qual seria emissário e, à vista disso, obteria a herança da
família, a partir daí, pode-se esclarecer o porquê da herança ser transferida ao primeiro
filho homem exclusivamente. O isolamento da descendente mulher no direito de sucessão,
dos bens, fazia-se através do casório, o qual haveria a incorporar à família de seu marido,
deixando os vínculos de convívio com seus pais. (GONÇALVES, 2020, p. 11).
4.1 Sucessão legítima
De acordo com Nader (2016, p. 151), a capacidade civil é a qualidade em representar
a titularidade de cidadão nos ditames civis. Quaisquer pessoas têm essa titularidade, a
despeito de sua idade. Legitimidade é a vocação específica à prática de modelo estipulado
de convenção jurídica. Conquanto, poucas vezes um indivíduo genuinamente apto detém
legitimidade a assente ato. Na esfera das sucessões a legitimidade é a predisposição em
ser herdeiro, ou seja, a aptidão hereditária. No entanto, de vez em quando a qualidade
hereditária incita a propensão de ocorrer o ato de herdar. É imprescindível que não
sobrevenha contratempos de prescrição legal a se herdar, dentre eles, o da improbidade,
auferindo a possibilidade de apoderar-se e de receber em testamento.
No que se refere à sucessão legítima, as pessoas nascidas ou concebidas até a
ocasião do decesso do agente da herança, porventura não afastadas legalmente, ficam
liberadas a sucedê-lo. Desse ponto, o cuidado de se examinar o acontecimento do
passamento, com o desígnio de apartar toda e qualquer hesitação relativo ao direito de
herança. A predisposição hereditária está disposta no art. 1798 do Código Civil (2002), em
que se atestam as pessoas descendentes ou já concebidas na iminência da instauração da
sucessão.
4.2 Sucessão testamentária
A aptidão em suceder, por via de testamento, dispõe de diretrizes próprias,
assentadas nos arts. 1.799 a 1.831. A qualidade de sucessão é universal, porquanto apesar
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de o intitulado atender tais imposições, consegue tornar-se apartado da sucessão por
premissas listadas nos arts. 1.814 a 1.818, do Código Civil de 2002. (NADER, 2016, p. 219).
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Não há na sucessão testamentária imposição a qual o herdeiro acha-se indivíduo
nascido ou concebida no acontecimento do início da sucessão. O testador pode beneficiar
indivíduo futuro, o qual inclusive nem fora concebido, todavia tem de reconhecer os pais
deste neonato, atinente a prole de pessoas indicadas pelo testador, não misturando com
netos e bisnetos que cheguem a nascer (NADER, 2016, p. 62). Na conjectura de pessoa
vindoura ser nomeada sucessora, fazendo-se morta a pessoa estipulada, o limite sumo de
aguardo dar-se-á de dois anos, computados doravante do falecimento do autor da
herança (NADER, 2016, p. 28).
5 INVENTÁRIO
Segundo Fernando Pessoa (2007, p. 12), "a morte chega cedo, pois breve é toda
vida". É sabido de que o óbito de um familiar um dia acontece e carrega, obviamente,
enorme melancolia e pesar inteiramente à família. Dá-se que a consternação
ocasionalmente perpassa puramente das lembranças, da ausência que o ente querido faz,
ou dos atritos prováveis de sobrevir junto às decisões as quais têm de serem tomadas
prontamente ao perecimento de uma pessoa, a designada "corrida" posteriormente á
morte. Estas decisões se fazem primordiais porque, seguidamente ao óbito de um sujeito,
os seus bens absolutamente seguirão integralmente uma massa patrimonial nomeada de
despojo, que requer tornar-se inventariada e partilhada dentre os sucessores.
As regras do inventário têm distinto cunho instrumental. À estima da ação, não é
necessário incorporar a meação do parceiro (a), já que não compõe herança. Aos herdeiros,
não obstante, desde logo acharem-se depositários dos bens da herança e atraídos
ordinariamente pelo pecúlio, exclusivamente conseguirão instituir seus direitos, conforme
norma, no desenvolvimento ou âmago do processo de inventário.
O Código de Processo Civil proveu o método de inventário, tal qual o de
arrolamento, sendo sua composição abreviada entre os procedimentos especiais de alçada
contenciosa. O sistema de inventário, embora, não se submeta à constituição de provas
que não a atestada. Esse desfecho derivou do que se entende a lei por questões de alta
inquirição no art. 984 do CPC através do qual se infere: O juiz deliberará quaisquer das
teses de direito e igualmente as matérias de fato, caso este se encontrar provado por
escritura, só expedindo às vias ordinárias, as quais requererem alta indagação ou
necessitarem de outras provas.
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Ao inventariante concerne gestão dos bens do legado. O inventariante é eleito
através do juiz do inventário. Também, o inventariante preste compromisso, pode ser
nomeado um gestor transitório (art. 985, CPC). O art. 1.797 do Código Civil prevê esse
aspecto:
Art. 1797. Até o compromisso do inventariante a administração da
herança caberá, sucessivamente: I- ao cônjuge ou companheiro, se
com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II- ao herdeiro
que estiver na posse e administração dos bens e se houver mais de
um nessas condições mais velho; III- ao testamenteiro; IV- a pessoa
de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos
antecedentes ou quando tiverem de ser afastadas por motivo de
conhecimento do juiz. (BRASIL, 1973, on-line)
Compete ao juiz determinar gestor sempre que houver abdicação no que se referir
à designação de inventariante. O despojo tem execução processual do inventariante,
estando de fato disposto como entidade com figura anômala. O inventariante satisfaz a
efetivação auxiliar do juízo no inventário. Ocupa-se, certamente, de uma missão pública.
Cabe a ele a guarda, gestão e defesa dos bens da herança.
A incumbência do inventariante, isto posto, é sobremaneira essencial, deve ser
aludido a ele as ações contrárias ao espólio; e tem também autenticidade no tino de propor
atos em nome do despojo. Os sucessores podem assisti-los no processo. Na casualidade
de o inventariante subsistir dativo, ou seja, desconhecido à herança, não lhe concernindo
a representação do espólio, quaisquer dos herdeiros e sucessores do de cujus tornar-seão autores ou réus nos feitos em que o despojo for parte (art. 12, §1º do CPC).
5.1 Formas de Inventário
O regimento processual aduz, em seus arts. 982 e 1.030, uma categoria tríplice de
inventário judicial, a qual toda ela é de procedimentos peculiares: 1) o inventário pelo
procedimento clássico e formal, de emprego sedimentado, regido pelos arts. 982 e 1.030;
2) o inventário através do procedimento de arrolamento comum, conjecturado no art.
1.036, para acaso os bens do despojo estiverem de valia idêntica ou diminuta a 2.000
atribuições Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); 3) o inventário através do rito de
arrolamento sumário o qual compreende haveres de qualquer valor, para a presunção de
todos os envolvidos serem habilitados capazes e anuírem no tocante à partilha, a qual
passará a ser homologada imediatamente pelo juiz, atendendo a evidência de remissão
dos impostos, na forma do art. 1.031, cabível igualmente à petição de adjudicação caso
houver herdeiro uno (GONÇALVES, 2020, p.517).
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No discurso de Gonçalves (2020, p. 265), o arrolamento sumário:
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É uma forma ainda mais simplificada de inventário, que pressupõe a
inexistência de litígio entre herdeiros, todos maiores e capazes. É
preciso que não haja nenhuma divergência quanto aos bens e à
forma pela qual a partilha se fará. É irrelevante o valor dos bens ou o
número de herdeiros. Se houver apenas um, não haverá partilha, mas
a adjudicação.
Desta forma, no arrolamento sumário suprime-se diversas formalidades,
possibilitando às partes atribuir valor aos bens e celebrar a partilha amigável, tornando o
processo mais rápido e menos oneroso.
6 ARROLAMENTO
6.1 Pressupostos
O arrolamento é um método compendiado de inventário e partilha, com quantidade
ínfima de atos processuais, a partir de que quaisquer dos sucessores encontrem-se maiores
de idade e aptos - arrolamento sumário - ou assim que o valor sumo dos pecúlios do
despojo ocorrer abaixo ou análogo a mil salários mínimos - arrolamento comum.
De acordo com Marinoni (2015, p. 208), “[...] o rito do arrolamento é previsto como
uma abreviação do inventário, para causas menos complexas, em que seriam exageradas
as exigências formais de cálculos e complexa interação entre as partes”. Já segundo Bueno
(2018, p. 812), o arrolamento é uma alternativa ao inventário:
Verdadeira alternativa ao procedimento do inventário é o
arrolamento, adjetivado pelo art. 660 do NCPC, de sumário, no qual,
desde a petição inicial, todos os herdeiros manifestar-se-ão de
comum acordo sobre a nomeação do inventariante, sobre os títulos
de herdeiros e os bens do espólio e sobre seu valor para fins de
partilha (art. 660). Eventuais questionamentos pela Fazenda Pública
(art. 662) serão apurados em processo administrativo, enquanto
eventuais impugnações de credores (art. 663) não impedem a
homologação da partilha ou da adjudicação de bens, desde que
sejam reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.
À vista disso, diverso do que se verifica no inventário, em arrolamento o
inventariante não necessitará dedicar responsabilidade. Ele vai expor seus relatos, dos
quais corresponderão na competência de valor aos bens do despojo e na exibição da
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proposta de partilha. Como mencionado, o procedimento de arrolamento é simples, com
objetivo de celeridade.
6.2 Arrolamento sumário
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Como supradito, o procedimento de arrolamento é simples, com objetivo de
celeridade. Menciona Gonçalves (2020, p. 265), sobre o arrolamento sumário que:
É uma forma ainda mais simplificada de inventário, que pressupõe a
inexistência de litígio entre herdeiros, todos maiores e capazes. É
preciso que não haja nenhuma divergência quanto aos bens e à
forma pela qual a partilha se fará. É irrelevante o valor dos bens ou o
número de herdeiros. Se houver apenas um, não haverá partilha, mas
a adjudicação.
Como no arrolamento comum, o arrolamento sumário terá seu início com a petição
inicial, que descreverá os herdeiros (qualificação) e bens do espólio, solicitando a
nomeação do inventariante e apresentando a certidão de óbito do de cujus e demais
documentos comprobatórios dos herdeiros e bens. Também, assim como no arrolamento
comum, nomeado o inventariante, caberá, a ele, apresentar as declarações e o plano de
partilha (ou pedido de adjudicação, em caso de herdeiro único).
No entanto, diferenciando-se do arrolamento comum, no arrolamento sumário, não
haverá análise dos haveres (salvo se impugnado por credor quanto à estimativa dos bens
arrolados), porque o arrolamento sumário pressupõe a concordância de todos, não
havendo, ainda, discussão sobre lançamento, pagamento e quitação de taxas judiciárias e
tributos. Dessa forma, não implica, assim como no arrolamento comum, participação da
Fazenda Pública, embora o pagamento do ITCMD permaneça obrigatório. Gonçalves (2020,
p. 266) aduz que:
A Fazenda Pública não é intimada, mas é preciso que seja cientificada
da partilha, para acompanhar o recolhimento do imposto mortis
causa. Caso se verifique que o tributo foi recolhido a menor, a
Fazenda fará o lançamento administrativo, conforme dispuser a
legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas
aos valores atribuídos aos bens do espólio. Ela não é intimada do
arrolamento, mas não se vincula aos valores atribuídos, podendo
cobrar a diferença por lançamento tributário.
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Por fim, temos que a existência de credor do espólio não impede a homologação
da partilha, desde que os herdeiros reservem bens para pagamento do débito. Ainda, de
acordo com Marinoni (2015, p. 210):
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[...] mesmo a existência de credores do espólio não impede o uso do
rito do arrolamento. Desde que sejam reservados bens suficientes
para saldar as dívidas existentes, é possível o emprego desse rito
sumário, bem como a homologação da partilha ou da adjudicação
(art. 663 do CPC).
No arrolamento sumário, não haverá qualquer citação, já que sua realização
pressupõe a concordância de todos. Havendo herdeiro não representado ou incapaz, não
será possível a realização do arrolamento sumário, devendo o procedimento obedecer ao
rito do inventário comum.
Além disso, o cônjuge de herdeiro casado (ou que viva em união estável) também
deve outorgar procuração para a representação no arrolamento sumário (outorga uxória),
exceto se o regime for o da separação absoluta de bens. Ainda, é possível a realização do
arrolamento sumário quando existir testamento, desde que preenchidos os demais
requisitos. Todavia, a participação do Ministério Público será indispensável.
Há, atualmente, uma discussão quanto à necessidade do pagamento do ITCMD
anterior à homologação e conclusão do formal de partilha, eis que o art. 659, § 2o, do CPC
deixou de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia
quitação dos tributos, a despeito do art. 192 do Código Tributário Nacional. Homologada
a partilha, o arrolamento sumário se encerrará, havendo expedição do instrumento de
formal de partilha ou carta de adjudicação.
6.3 Vantagens do arrolamento sumário
O arrolamento sumário é modalidade de fazer partilha, sobre os eventuais bens
do de cujus, onde os herdeiros sejam maiores, e estejam de pleno acordo com a partilha.
Esse instrumento se torna mais ágil que o inventário, pois, alguns atos processuais
realizados no inventário são dispensados aqui, tornando o mesmo uma opção mais ágil
e econômica. O arrolamento aplica-se também ao pedido de adjudicação, que se
classifica como um ato judicial que dá a alguém posse e propriedade de determinados
bens, quando houver herdeiro único.
O arrolamento poderá ser encontrado no dispositivo legal do
artigo 659 a 667 do Novo CPC. Ressaltando que o arrolamento ocorre quando há acordo
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total dentre as partes ali interessadas, sendo todos maiores e capazes de suas práticas
civis, a respeito dos bens da partilha. No art. 659. A divisão cordial, celebrada inter partes
qualificadas, conforme a lei, será reconhecida imediatamente através do juiz, por meio do
acatamento dos arts. 660 a 663, como exposto abaixo:
[...]§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de
partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou
elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os
alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de
transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme
dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.
(BRASIL, 2015, on-line)
Sendo assim, consegue-se entender que pelo fato do inventário exigir
determinados atos judicias e por muitas vezes haver desentendimento entre os
sucessores, ele poderá ter uma duração prolongada, diferentemente do arrolamento
sumário, que visa tornar todo esse procedimento, fácil, prático e ágil.
7 INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL EM CARTÓRIO
O inventário extrajudicial surgiu com o advento da lei 11.441/07 e delegou aos
cartórios o arbítrio de exarar escrituras públicas, tais como, o inventário extrajudicial,
tornando o processo mais célere para as partes intervenientes. Torna-se mais rápido,
prático e não necessita de homologação judicial, a escritura de inventário tem um custo
baixo e preço tabelado por lei. Será utilizado com destino a verificação de montantes em
organizações financeiras e cessão de bens móveis e imóveis. As partes podem escolher
qualquer cartório do país, independente do lugar do óbito ou dos bens do de cujus.
Para aderir a essa modalidade de inventário extrajudicial, existem requisitos
obrigatórios, tais como: inexistência de testamento, agentes capazes, não houver
divergências entre as partes e estar devidamente assistida por advogado. No Código de
Processo Civil de 2015 está previsto a viabilidade de mudar o inventário judicial para
extrajudicial, mesmo que a parte falecida tenha deixada testamento. A respeito, vale
pontuar:
Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz proceder-se-à
ao inventário judicial. § 1º Se todos forem capazes e concordes, o
inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, o qual
constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem
como para levantamento de importância depositada em instituições
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financeiras. § 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se
todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou
por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial. (BRASIL, 2015, on-line)
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A data da sucessão, será a data do óbito para a abertura e protocolo do inventário
judicial ou extrajudicial. Os requisitos para o inventário extrajudicial são: petição inicial,
estar assistido por advogado, consenso das partes, capacidade jurídica, pagamentos de
impostos e dívidas do falecido. A petição inicial deverá conter a qualificação das partes, os
bens, a partilha, dívidas ou inexistência destas e testamento. Se o falecido deixou
testamento, não será impedimento para que seja feito o inventário extrajudicial, mas há a
necessidade da abertura e registro pelo juiz.
Para a decretação do título público de inventário, têm que ser apontados os
documentos consecutivos - certidão de decesso do falecido, registro de identidade legal e
CPF das partes e do falecido, certidão comprovando a conexão de parentela dos
sucessores, atestado de casamento do cônjuge sobrevivente e dos sucessores casados,
certidão de domínio de espólios imóveis e direitos concernentes a eles, declarações de
detenção de bens imóveis e direitos, certidão negativa de tributos, certidão de inscrição de
imóvel rural, se dispor de imóvel rural a partilhar. Após o protocolo de toda a
documentação necessária e pagamento dos impostos, poderá lavrar a escritura perante ao
cartório.
Depois da lavratura da escritura, os herdeiros poderão transferir os bens para seu
nome, conforme definido na partilha. De acordo com os artigos 11 a 32 da Resolução 35
CNJ – Conselho Nacional de Justiça, nos informam sobre a lavratura dos atos notariais
relacionados ao inventário e a partilha. Conforme o artigo 11 da Resolução 35 do CNJ,
refere-se sobre a obrigatoriedade do inventariante, conforme exposto a seguir:
Art. 11. É obrigatória a menção de interessado, na escritura pública
de inventário e partilha, para representar o espólio, com poderes de
inventariante, no cumprimento de obrigações ativas ou passivas
pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no art. 617
do Código de Processo Civil. (BRASIL, Resolução 35 do CNJ, 2007, online)
Disciplina o art. 12 que, será admitido inventário e partilha extrajudicial com viúvo
ou herdeiros capazes, inclusive por emancipação: artigo 12, considera-se inventário e
partilha extrajudiciários com viúvo (a) ou sucessor (s) qualificados, também por
independência, representados por autorização normatizada por instrumento público com
poderes especiais. O instrumento público conseguirá ser reparado no momento em que
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houver a aquiescência de todos os envolvidos. As inexatidões materiais lograrão serem
retificados, de oficio ou a requerimento de qualquer das partes ou de seu procurador.
O recolhimento dos tributos deverá ser feito antes da decretação do título. Será
exequível a acessão de inventário extrajudicial através de cessionário de direitos
hereditários, ainda quando na suposição de delegação de parcela do montão, a partir de
que todos os herdeiros se encontrem presentes e consonantes. Os cônjuges dos herdeiros
precisam apresentar-se ao ato de lavratura do título público de inventário e partilha, acaso
houver abdicação ou qualquer espécie de divisão que resulte em transmissão, salvo no
caso de o casamento for por separação absoluta.
Na hipótese de a parte finada ter uma relação que retratava união estável, o (a)
companheiro (a) o qual possua direito à herança é parte, cauteloso o cabimento de ação
judicial, se porventura o responsável da herança não deixe um novo e distinto sucessor ou
não tiver permissão de todos os herdeiros, até que haja a constatação da união estável.
A bipartição ou meação de companheiro (a) precisa ser reconhecida no instrumento
público, contanto que todos os herdeiros e envolvidos na herança, completamente
capazes, façam o de acordo. As partes e seus cônjuges devem constar, no título,
designados e habilitados - nacionalidade; profissão; idade; estado civil; regime de bens;
data do casamento; pacto antenupcial e seu registro imobiliário, se houver; número de
documento de identidade; número de inscrição no CPF/MF; domicílio e residência).
O título público de inventário e partilha comporá a capacidade total do autor da
herança. Os atestados documentais vistos no momento da averbação do título têm de
serem originais ou reproduções reconhecidas, exceto os de identidades das partes, que
permanentemente se darão originais. O documento público necessitará mencionar os
documentos que foram indicados. É razoável a sobrepartilha por documento público,
mesmo que atinente a inventário e partilha judiciais concluídos, apesar do sucessor maior
de idade e habilitado, fosse menor ou inapto ao lapso do decesso ou do andamento
judicial. Verificando-se somente um sucessor, maior de idade e qualificado, com direito à
plenitude do legado, não dar-se-á partilha, exarando-se o documento de inventário e
adjudicação dos bens.
A participação de credores do despojo não obstaculiza a efetivação do inventário e
concessão dos bens. É tolerável inventário negativo através de título público. É proibida a
execução de instrumento público de inventário e partilha no tocante a bens situados no
exterior. O documento público de inventário poderá ser lavrado sempre, competirá ao
tabelião vistoriar o recolhimento de circunstancial multa. O tabelião conseguirá contestar
a lavratura do título de inventário ou partilha, se for comprovado por decisão
fundamentada, indícios de ludíbrio ou incertezas a respeito da declaração de vontade de
qualquer herdeiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão pertinente à lentidão de um procedimento de inventário é a perda do
legado, o dano da herança, e a extensão dos conflitos familiares, porquanto ainda ao
acontecimento da divisão, tudo relacionado à herança é tido como uno, estando os
herdeiros em uma condição de possível dedução patrimonial.
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Seria exequível dar celeridade ao processo, compreendendo o grave perigo da
delonga de um processo de inventário? Têm possíveis caminhos processuais os quais são
sobremaneira apropriados no sentido do processo de inventário e, na hipótese de serem
bem adequadas pelos advogados, conseguem economizar um longo tempo perdido de
enfrentamento judicial. Pode-se observar a primeira delas, no artigo 647 do Código de
Processo Civil.
Prevê o artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil a eventualidade de
o magistrado, em sentença firmada, outorgar previamente a algum de seus sucessores a
prática dos direitos de escolher e de gozar de convencionado bem, juntamente a
conjuntura da qual ao fim do inventário aquele bem, componha o quinhão, parte do devido
herdeiro, concernindo ao mesmo, a partir de a anuência, todos os encargos e vantagens
decorrentes do exercício daqueles direitos. Defrontando as normas assentes no artigo 647
do Código de Processo Civil, empreende-se factível instaurar uma correspondência junto
a tutela de evidência, todavia empregada na esfera do inventário.
Decerto pois, a tutela de evidência é uma prudência remetida a adiantar o inerente
resultado hábil concluso do processo, cumprindo-se na aplicação o direito do demandante,
inobstante do periculum in mora. A orientação do parágrafo único do artigo 647 do Código
é pontualmente esse avanço da utilização e proveito dos direitos do legado, fundamentado
na expectativa do direito. Refere-se, por conseguinte, de uma suposição singular da tutela
de evidência, a qual é capaz de abreviar os prejuízos resultantes da frouxidão que pode
perdurar em processo de inventário.
Uma segunda eventualidade de fomentar a celeridade abrange a designação de um
inventariante dativo ou judicial, conforme artigo 617, incisos VII e VIII, do CPC, que é onde
um terceiro incomum à herança que opera de modo especialista no processo de inventário,
gerindo os bens e retratando o espólio.
A indicação de um terceiro se apoia dado que em inúmeras famílias percebem que
a pessoa que arca com a incumbência de inventariante no processo, passaria, de certa
feição, em lugar de proveito no que concerne aos outros sucessores. Diante disso, tais
parcelas hesitantes, impugnariam múltiplas práticas do processo, acarretando empecilhos
no curso processual.
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O inventariante tem nula prerrogativa na relação processual, longe disso, ele contrai
inúmeras responsabilidades consoante o artigo 618 do Código de Processo Civil, por
exemplo, compor o espólio, arrecadar os bens, preservá-los e dirigi-los até o momento da
transferência de cada parcela aos sucessores.
Porquanto, verifica-se que a suspeição no inventariante pode delongar sobejamente
o processo, a qual é capaz de ser preservado quanto a designação de um inventariante
judicial ou dativo, que agirá de modo especialista e claro, apresentando notas de suas
ações e sendo contemplado através de trabalho ao qual fora nomeado.
Em suma, uma última sugestão que tenciona à celeridade no processo de inventário
equivale na constituição de um negócio jurídico processual conjecturado no artigo 190 do
Código de Processo Civil, o qual, segundo Fredie Didier Jr (2015, p. 37), trata-se de um
"evento jurídico voluntário, em cujo apoio fático se reconhece ao indivíduo o domínio de
regular, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações
jurídicas processuais ou modificar o procedimento”.
Dessa forma, as partes conseguiriam anuir, a respeito de, temáticas e procedimentos
que ordinariamente impedem o processo de inventário, tal como a divisão de bens que
têm importância terna a toda família, tendo como exemplo joias, obras de arte, entre
outros. As partes poderiam apoiar-se do negócio jurídico processual no sentido de pactuar
que a partilha desses bens com princípios afetivos aconteceria fazendo uso de sorteio,
expondo, outrossim, o modo como o sorteio sucederia.
Citando caso análogo de negócio jurídico processual o qual consegue ser
convencionado através das partes envolvidas é a abdicação ao direito de recorrer da ordem
que intitula o inventariante, ou assim dizendo da apreciação dos bens processada através
do especialista do juízo, ou por outra forma de juízo corrente no processo.
A realidade é que são bastantes as perspectivas de convenções e negócios jurídicos
processuais que conseguem ser desempenhados para ofertar celeridade ao processo de
inventário, e as partes e os advogados devem unicamente atuar com boa-fé, colaboração
e originalidade.
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RESUMO: Neste artigo, será objeto de estudo a análise sobre as especificidades da
Audiência de Custódia, a qual também é conhecida por audiência de apresentação. A
Audiência de Custódia tem proteção legal no ordenamento jurídico internacional, tanto
que existe sua previsão expressa no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966)
e na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), refletindo a proteção legal
também no ordenamento jurídico interno, vez que os citados documentos internacionais
foram ratificados pelo Brasil, respectivamente, através dos Decretos nº 592/1992 e
678/1992. Ocorre que, malgrado os Decretos nº 592/1992 e 678/1992 terem sido
promulgados há mais de vinte anos pela República Federativa do Brasil, os mesmos se
mantiveram sem aplicabilidade até o ano de 2015, quando então a Resolução 213/2015
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ implantou o Projeto “Audiência de Custódia”,
garantindo, assim, a efetividade de normas internacionais das quais o país Brasileiro faz
parte e, por lógica, a proteção de direitos constitucionais. O presente trabalho abordará
pesquisas doutrinárias a fim de se profundar no assunto em questão, tendo o objetivo de
apresentar e expor um conceito acerca da audiência de custódia, envolvendo, por certo,
sua previsão legal e sua ratificação no plano jurídico pátrio. Além disso, apresentar-se-á
os posicionamentos, além de doutrinários, já consolidados pelos Tribunais Superiores,
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ao final do trabalho, será apto
tecer conclusões sobre a implementação da Audiência de Custódia no Processo Penal
Brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Audiência de custódia. Ordenamento Jurídico internacional.
Ordenamento Jurídico interno.
ABSTRACT: In this article, the analysis of the specificities of the Custody Hearing, which
is also known as the presentation hearing, will be studied. The Custody Hearing has legal
protection in the international legal system, so much so that there is its express provision
in the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and in the American
Convention on Human Rights (1969), reflecting the legal protection also in the domestic
legal system, since the aforementioned international documents were ratified by Brazil,
respectively, through Decrees nº 592/1992 and 678/1992. It so happens that, despite
Decrees No. 592/1992 and 678/1992 having been promulgated more than twenty years
ago by the Federative Republic of Brazil, they remained inapplicable until 2015, when
Resolution 213/2015 of the National Council of Justice – CNJ implemented the “Custody
Hearing” Project, thus ensuring the effectiveness of international norms of which the
Brazilian country is a part and, logically, the protection of constitutional rights. The present
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work will address doctrinal research in order to delve into the subject in question, with
the objective of presenting and exposing a concept about the custody hearing, involving,
of course, its legal provision and its ratification in the national legal plan. In addition, the
positions will be presented, in addition to the doctrinal ones, already consolidated by the
Superior Courts, the Federal Supreme Court and the Superior Court of Justice. At the end
of the work, you will be able to draw conclusions about the implementation of the
Custody Hearing in the Brazilian Criminal Procedure.
KEYWORDS: Custody Hearing. International legal order. Internal legal order.
SUMÁRIO: Introdução – 1. PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA EM TRATADOS INTERNACIONAIS E ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO: 1.1
Previsão Normativa; 1.2 Regulamentação; 2 A IMPLEMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: 2.1 Posicionamentos sobre a
audiência de custódia; 3 OS TIPOS DE PRISÕES NO CÓDIGO DE PORCESSO PENAL
BRASILEIRO E A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA; 4 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUAS
ESPECIFICIDADES: 4.1 Conceito; 4.2 Lapso temporal; 4.3 Autoridade competente; 4.4 Valor
probatório da audiência de custódia; 5. Conclusão. 6. Referências.
INTRODUÇÃO
O trabalho em questão tem por finalidade primordial averiguar acerca da aplicação
da audiência de custódia no processo penal brasileiro, sob a análise das garantias também
preservadas no sistema jurídico interno, tanto que expressas na Carta Magna, quais sejam,
o direito à integridade física e psicológica dos presos em flagrante.
Insta salientar que o direito do preso à audiência de custódia trata-se de um direito
material assegurado pelos meios processuais penais taxados, sendo um direito
fundamental que visa guarnecer um bem jurídico matriz: a liberdade.
A implementação da audiência de custódia no ordenamento jurídico interno
brasileiro gerou inúmeras discussões, vez que os documentos internacionais que a prevê
foram ratificados há décadas, contudo até certo tempo não havia sido efetivada.
Pelo exposto, iniciou-se o movimento chamado “Projeto Audiência de Custódia” por
intermédio da Resolução 213/2015, sob a idealização do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Tal movimento ocasionou diversos debates, tanto jurisprudenciais como doutrinário,
no que diz respeito a competência para legislar sobre o assunto.
Quanto à metodologia, recorreu-se ao estudo doutrinário, e também a sites
jurídicos com o tema do artigo, os quais foram fundamentais para a elaboração do
presente trabalho, além da Constituição Federal de 1988, Código de Processo Penal e
Tratados internacionais de Direitos Humanos.
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O trabalho tem enfoque central na necessidade de efetivar de forma concreta a
audiência de custódia a fim de que sejam assegurados os direitos constitucionais e
infraconstitucionais internos, bem como sejam assegurados os direitos humanos, como
por exemplo, o direito à dignidade e comunicação à família do preso, assim, arbitrariedades
sucedidas no momento da prisão em flagrante.
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Importante ressaltar que os tratados internacionais de direito humano têm,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, status supralegal, com aplicação pela e imediata, ou seja, as leis
infraconstitucionais ficam suspensas quando contrárias a esses tratados.
Quanto à problemática existente no presente trabalho, aborda-se á acerca do prazo para
ocorrer a apresentação do preso em flagrante à autoridade competente, bem como o valor
probatório da audiência de custódia, em outras palavras, discute-se o depoimento do
preso poderá ser levado em conta no processo penal.
1 PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TRATADOS
INTERNACIONAIS E ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO.
1.1 Previsão Normativa
No que diz respeito à Audiência de Custódia, essa tem previsão legal nos Tratados
Internacionais de Direitos Civis Políticos de Nova York (1966), o qual foi aprovado pelo
Brasil através do Decreto nº 592 de 6 de julho de 1992, bem como na Convenção
Americana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de San Joé da Costa Rica,
promulgado por meio do Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992.
Referente a previsão normativa no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
seu artigo 9º, item 3, relata sobre a audiência de custódia e, consequentemente, os direitos
do preso, assim expresso:
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração
penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de
outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá
o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em
liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento
não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar
condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da
pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se
necessário for, para a execução da sentença.

307

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Ademais, seguindo o mesmo sentindo, a Convenção Americana de Direitos
Humanos, no seu artigo 7°, item 5, estabelece especificações sobre a audiência de custódia,
nesses termos:
5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que
assegurem o seu comparecimento em juízo.
Por conseguinte, observa-se que em ambos documentos internacionais há a
regulamentação referente a esse direito tão central que é a audiência de custódia.
A Corte Suprema do país, diante das divergências existentes quanto à hierarquia
dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos os quais o Brasil já era signatário antes
da emenda constitucional nº45 de 2004, decidiu que os mesmos tem status supralegal,
decisão exarada no HC 95.967-9/ MS, Dje nº 227 de 27/11/2008.
A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado
o lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da
Constituição, porém acima da legislação interna.
Para mais, o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi adicionado pela
emenda constitucional nº 45 de 2004, ao regular sobre os Tratados e Convenções
Internacionais obre Direitos Humanos, expõe que caso observem o procedimento de
aprovação de dois turnos, por três quintos dos votos, aprovados na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, serão equivalentes às emendas constitucionais, in
verbis:
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.
Por todo o exposto, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
aprovados antes da emenda constitucional nº 45 de 2004 tem status supralegal, ou
seja, devem respeitar as normas constitucionais, porém estão acima das normas
infraconstitucionais. No entanto, os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos aprovados após e nos ditamos da emenda constitucional nº 45 de 2004 tem
status constitucional, considerando que são emendas constitucionais, em outras
palavras, são a própria Constituição Federal, sendo submetidos ao controle de
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1.2 Regulamentação

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Apesar das previsões sobre a audiência de custódia taxadas na ordem jurídica
internacionais as quais, inclusive, o Brasil faz parte, até o momento ainda não houve
regulamentação sobre a mesma por parte do Congresso Nacional, existe tão somente um
projeto de lei, PLS nº 554/2011, o qual tem por finalidade modificar a redação do § 1º, do
art. 306, do Código de Processo Penal, além de instituir a audiência de custódia na
ordem jurídica interna brasileira.
Sobre a supracitada ausência de regulamentação da audiência de custódia no
ordenamento jurídico interno e meios realizados a fim de suprir essa audiência, Lima (2016,
p.1256) descreve:
Apesar de tal projeto ainda não ter sido aprovado pelo Congresso
Nacional, o Conselho Nacional de Justiça e alguns Tribunais de
Justiça dos Estados já vêm adotando resoluções e provimentos com
o objetivo de implementá-la, porquanto se trata de garantia
convencional decorrente da própria Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Dec. 678/92), dotada de status normativo
supralegal, cujo art. 7º, § 5º, dispõe que “toda pessoa detida ou retida
deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra
autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais”.
Nesse mesmo seguimento, Távora e Alencar (2016, p.1249), relata que “não há
previsão expressa de uma audiência de custódia no Código de Processo Penal, para a
pessoa presa em flagrante”. Acontece que a audiência de custódia é parte da ordem
jurídica brasileira, como bem dispõe o no item 5, do artigo 7º, do Pacto de São José da
Costa Rica já supramencionado, o qual expressa que “toda pessoa presa, detida ou retida
deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”.
De mais a mais, o Código de Processo Penal Brasileiro cita um breve aspectos
referente à audiência de custódia em seu artigo 306, §1º:
§ 1o Dentro em 24h (vinte e quatro horas) depois da prisão, será
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante
acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não
informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria
Pública. (Redação dada pela Lei nº 11.449, de 2007).
Ante o cenário apresentado, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da
Resolução º 213, de 15 de dezembro de 2015, elaborou do Projeto Audiência de Custódia,
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visando estabelecer efetivamente o anteriormente comprometido ao promulgar os
Tratados e Convenções Americanas sobre Direitos Humanos, dispondo, principalmente, a
respeito do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação dos presos ao juiz
competente para analisar o caso.
Ainda sobre o assunto, Pacelli (2017, p 257) manifesta sobre as discussões
envolvidas quanto ao projeto de lei do Conselho Nacional de Justiça – CNJ referente à
criação da audiência de custódia, as quais, inclusive, ocasionou a propositura de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, assim expondo:
Naturalmente, diversas entidades se manifestaram contra a criação
dessa audiência de custódia, mencionando a ausência de material
humano e condições financeiras que possibilitassem o cumprimento
de seus dispositivos, bem como possível ilegitimidade do CNJ para
inovar no ordenamento jurídico. Essa insatisfação materializou-se na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5240/SP, proposta pela
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil.
Continuamente, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI 5240/SP, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia
do Brasil (Adepol/Brasil) em face do Provimento Conjunto nº 03/2015, do TJSP, que criou
a Audiência de Custódia no Estado de São Paulo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO
CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
(...)As disposições administrativas do ato impugnado (artigos 2º, 4°
8°, 9º, 10 e 11), sobre a organização do funcionamento das unidades
jurisdicionais do Tribunal de Justiça, situam-se dentro dos limites da
sua autogestão (artigo 96, inciso I, alínea a, da CRFB). Fundada
diretamente na Constituição Federal, admitindo ad argumentandum
impugnação pela via da ação direta de inconstitucionalidade, mercê
de materialmente inviável a demanda.
6. In casu, a parte do ato impugnado que versa sobre as rotinas
cartorárias e providências administrativas ligadas à audiência de
custódia em nada ofende a reserva de lei ou norma constitucional.
7. Os artigos 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal não
foram violados, na medida em que há legislação federal em sentido
estrito legitimando a audiência de apresentação.
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8. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem e o Código de
Processo Penal, posto ostentarem eficácia geral e erga omnes,
atingem a esfera de atuação dos Delegados de Polícia, conjurando a
alegação de violação da cláusula pétrea de separação de poderes.
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(...)11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE
CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a
adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos
os tribunais do país.
2 A IMPLEMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
2.1 Posicionamentos sobre a audiência de custódia
Com o fim de assegurar a dignidade da pessoa humana e efetivar as previsões sobre
os reflexos de tal, conforme já exposto, o Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade das normas que regulamentaram a audiência de custódia no
ordenamento jurídico brasileiro, propriamente no Estado de São Paulo, com isso, ao por
fim no julgamento da ADI nº. 5.240.
Conforme assevera Freitas e França (2016 p.9), quanto ao posicionamento do
ministro Ricardo Lewandowski, na época, presidente do Supremo Tribunal Federal:
O ministro à época em 2015, Ricardo Lewandowski (presidente do
STF e do CNJ), defende a realização das audiências de custódia, que
as mesmas representam uma evolução para nosso sistema, visto que
metade dos presos que foram submetidos à audiência de
apresentação tiveram suas prisões relaxadas, obedecidos requisitos
para concessão, como a conduta de menor potencial ofensivo. Ainda
ressaltou a importância da efetividade da audiência de custódia e sua
representação positiva no ordenamento jurídico e nos cofres
públicos.
Em igual sentido, Lopes Jr e Paiva (2014), afirmam, em concordância com a
implementação da audiência de custódia, o seguinte:
São inúmeras as vantagens da implementação da audiência de
custódia no Brasil, a começar pela mais básica: ajustar o processo
penal brasileiro aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos.
Confia-se, também, à audiência de custódia a importante missão de
reduzir o encarceramento em massa no país, porquanto através dela
se promove um encontro do juiz com o preso, superando-se, desta
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1º, do CPP, que se satisfaz com o mero envio do auto de prisão em
flagrante para o magistrado.
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Os doutrinadores ressaltam a relevância da audiência de custódia como uma
garantia prevista no sistema judicial, com amparo constitucional, que deve ser protegida,
de forma a suprimir as ocorrências de prisões ilegais.
Por outro lado, Nucci (2016, p. 566) manifesta críticas quanto à audiência de
custódia, manifestando-se nos seguintes termos:
[...] sabe-se haver a velha política criminal para “dar um jeito” na
superlotação dos presídios, sem que o Executivo tenha que gastar
um único centavo para abrir mais vagas. E surgiu a audiência de
custódia, sob a ideia de que, caso o juiz veja o preso à sua frente,
ouça as suas razões para ter matado, roubado, estuprado, furtado
etc., comova-se e solte-o, em lugar de converter o flagrante em
preventiva.
O renomado doutrinador, em contradição com Lopes Jr e Paiva, vê a audiência de
custódia de maneira negativa, expressando ser uma forma de solucionar superlotação dos
presídios, apesar de os presos terem cometido crimes graves.
Expressa que não é obrigatório que haja audiência de custódia e nem que se seguem
os Tratados Internacionais, exige-se que atenda as premissas contidas na Constituição
Federal e que a decisão que decretou a prisão esteja devidamente fundamentada (NUCCI,
2016, P. 1112).
Em síntese, malgrado haja discussões acerca assunto ora manifestado, não se pode
negar o cumprimento de deveres frente ao plano internacional e, igualmente, ao plano
interno, é precisar efetivar os direitos promulgados, mesmo havendo obstáculos a serem
enfrentados.
3 OS TIPOS DE PRISÕES NO CÓDIGO DE PORCESSO PENAL BRASILEIRO E A
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Quando se fale em prisões no Código de Processo Penal Brasileiro, logo pensa-se
na privação do direito à liberdade de ir e vir, direito primordial do qual surgem diversos
outros. Realiza-se, assim, o cárcere do indivíduo, podendo ser dado por flagrante de delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, nos termos dispostos
no artigo 5°, LXI, da Constituição Federal.
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Referente aos ditames procedimentais das prisões em flagrante antes da
implementação da audiência de custódia, Lopes Jr (2016, p.543) descreve:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Na sistemática pré-convenção americana de Direitos Humanos, o
preso em flagrante era conduzido à autoridade policial onde,
formalizado o auto de prisão em flagrante, era encaminhado ao juiz,
que decidia, nos termos do art. 310 do CPP, se homologava ou
relaxava a prisão em flagrante (em caso de ilegalidade) e, à
continuação, decidia sobre o pedido de prisão preventiva ou medida
cautelar diversa (art. 319).
Importante frisar que há diversas espécies de prisões no Código Processual Penal,
quais sejam, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária.
Em atenção ao artigo 301 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante
ocorre, como o próprio nome diz, quando a pessoa é encontrada em flagrante de delito.
Segundo Badaró (2015, p. 961):
A Prisão em Flagrante delito é uma medida que se inicia com
natureza administrativa, sendo depois jurisdicionalizada, tendo por
finalidade, de um lado, evitar a prática criminosa ou deter o seu autor
e, de outro, tutelar a prova da ocorrência do crime e de sua autoria.
Nas palavras de Lopes Junior (2015, p. 632) a prisão preventiva pode é aquela que
pode ser decretada no curso da investigação preliminar ou do processo, inclusive após a
sentença condenatória recorrível.
Já em relação à prisão temporária, Lima (2016, p. 1314) define:
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade
judiciária competente durante a fase preliminar de investigações,
com prazo preestabelecido de duração, quando a privação da
liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável para a
obtenção de elementos de informação quanto à autoria e
materialidade das infrações penais mencionadas no art. 1º, inciso III,
da Lei nº 7.960/89, assim como em relação aos crimes hediondos e
equiparados (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º), viabilizando a instauração
da persecutio criminis in judicio.
Além disso, existem também as medidas cautelares diversas da prisão expressas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, incluídas pela Lei nº 12.403 de 2011, à exemplo
dessas cita-se o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
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juiz, para informar e justificar atividades e a proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou
acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações.
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Acerca da audiência de custódia, a Resolução nº 213 de 2015 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), no artigo 1º, manifesta sobre o procedimento a ser seguido quando ocorre
a prisão em flagrante:
Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito,
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do
flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.
Alguns autores ensinam que não apenas na prisão em flagrante deve ser procedida
a audiência de custódia, ou seja, a audiência de custódia pode ser utilizada em outras
prisões, como da prisão preventiva e da prisão temporária, além da prisão em flagrante,
bem como podem ser utilizados as medidas cautelares diversas da prisão.
Em síntese, em análoga percepção se manifesta Távora e Rodrigues Alencar (2017,
p 930):
Melhor seria que o projeto deixasse expresso o amplo cabimento da
audiência de custódia, vale dizer, não só para os casos de prisão em
flagrante, mas para toda e qualquer prisão provisória (preventiva e
temporária). Aliás, também para os casos de imposição de medida
cautelar, haja vista que ela geralmente é providência subsequente à
prisão, persistindo os mesmos objetivos do interrogatório de
garantia, especialmente a prevenção de infrações penais
relacionadas à tortura.
Nesse viés, Lopes Jr (2016, p 544) interpreta o alcance da Convenção Americana de
Direitos Humanos de modo ampliativo:
Mas um detalhe: a audiência de custódia não se limita aos casos de
prisão em flagrante, senão que terá aplicação em toda e qualquer
prisão, detenção ou retenção (dicção do art. 7.5 da CADH), sendo,
portanto, exigível na prisão temporária e também na prisão
preventiva.
4 A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUAS ESPECIFICIDADES
4.1 Conceito
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O termo “custódia” significa o ato de guardar e proteger algo ou alguém, já a
audiência é o ato forma que visa escutar alguém.
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Por assim dizer, o instituto objetiva proteger os direitos dos presos, tratando-se da
apresentação, em um prazo fixo de 24 (vinte e quatro) horas, de toda pessoa presa ou
detida, diante da autoridade competente, a fim de que analise sobre o caso concreto, se
envolve prisão ilegal, quando há afronta as normas constitucionais e infraconstitucionais,
se é caso de liberdade provisória ou de prisão preventiva.
O Defensor Público Federal Paiva (2015 p.31) define a audiência de custódia como:
Ato de guardar, de proteger. A audiência de custódia consiste,
portanto, na condução do preso, sem demora, à presença de uma
autoridade judicial que deverá, a partir de prévio contraditório
estabelecido entre o Ministério Público e a Defesa, exercer um
controle imediato da legalidade e da necessidade da prisão, assim
como apreciar questões relativas à pessoa do cidadão conduzido,
notadamente a presença de maus tratos ou tortura. Assim, a
audiência de custódia pode ser considerada como uma
relevantíssima hipótese de acesso à jurisdição penal, tratando-se de
uma das garantias da liberdade pessoal que se traduz em obrigações
positivas a cargo do Estado.
Igualmente, o Conselho Nacional de Justiça conceitualiza sobre o projeto de
implementação da audiência de custódia:
Projeto Audiência de Custódia consiste na criação de uma estrutura
multidisciplinar nos Tribunais de Justiça que receberá presos em
flagrante para uma primeira análise sobre o cabimento de medidas
alternativas ao cárcere, garantindo que presos em flagrante sejam
apresentados a um juiz de Direito, em 24 horas, no máximo.
4.2. Lapso temporal
Nos documentos internacionais promulgados pelo Brasil, Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos e Pacto de San José da Costa Rica, utiliza-se a expressão “sem
demora” para estabelecer um prazo para a ocorrência da audiência de custódia, dando a
ideia de imediaticidade.
O Brasil, através do imposto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no art. 1º da
Resolução nº 213, de 15/12/2015-CNJ, impôs o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas,
in verbis:” toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou
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natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do
flagrante, à autoridade judicial competente”.
Ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/ DF, em
9 de setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, em observância ao
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto de San José da Costa Rica, no prazo
máximo de 90 dias, o judiciário deveria realizar as audiências de custódia sustadas,
objetivando viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até
24 horas contadas do momento da prisão.
Cordeiro e Coutinho (2018 p.7) proclama que:
O prazo é fundamento primeiro de validade da audiência de custódia.
A demora impedirá os objetivos da constatação pessoal pelo juiz do
estado físico do preso e perdurará prisão que pode ser tida como
ilegal ou desnecessária.
Se a realidade brasileira é diferenciada, pela extensão e
desigualdades regionais, caberá o casuístico excepcionalmente desse
prazo. Não é tão diferente da entrega do auto de prisão em flagrante,
que na realidade brasileira acabou gerando dificuldades mas teve sua
concretização no prazo legalmente fixado de 24 horas; se o
encaminhamento do preso pode ser mais custoso, pode
gradualmente a estrutura de transporte vir a isto realizar. O que não
se pode admitir é a justificativa da falta de estrutura para a mantença
da prisão indevida.
4.3 Autoridade competente
O artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos expõe sobre a
autoridade competente para presidir a audiência de custódia o seguinte: um juiz ou
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei.
Assim sendo, nada mais justo de que aqueles que detém a jurisdição sejam os
competentes para presidir a audiência de custódia, detendo, nesse sentido, de decidir se o
caso a ele apresentado contém abusos na prisão e, posteriormente, decidir sobre a
manutenção ou não da prisão. Além do mais, deve ser independente e imparcial.
Por assim dizer, delegados ou policiais não tem competência para analisar a
audiência de custódia. Nesse mesmo seguimento manifesta Lopes Jr (2016 p.545) que a
atuação da autoridade policial não tem suficiência, até porque, o delegado de polícia, no
modelo brasileiro, não tem propriamente “funções judiciais”. É uma autoridade
administrativa despida de poder jurisdicional ou função judicial.
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No entanto, existe posições contrárias a firmada, a exemplo Sannini Neto e Castro
(2016, p.87) compreendem que a autoridade competente poderia ser a autoridade policial
representada pelo Delegado de Polícia:
(...)
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Com efeito, o Pacto exige a apresentação à autoridade de qualquer
pessoa detida ou retida, o que vai muito além das hipóteses de prisão
em flagrante. Não apenas a pessoa presa em flagrante, mas também
qualquer pessoa retida (capturada) e privada de sua liberdade
momentaneamente deve ser conduzida coercitivamente à presença
da autoridade, para análise de eventual ilegalidade e imediata
devolução do direito de ir e vir em caso de arbitrariedade. Vingasse
a leitura de que só o juiz é tal autoridade, deveria o Judiciário analisar
a legalidade de toda e qualquer captura, e não somente das prisões
em flagrante.
(...)
Nesse panorama, nenhum espanto causa afirmar que o delegado de
polícia é autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais.
Com isso não se está a dizer, obviamente, que possui os mesmos
poderes que o juiz; as funções são distintas. Mas apenas que o CPP
faculta à autoridade de Polícia Judiciária a tomada de certas decisões
tipicamente judiciais, restritivas da liberdade individual, como
decretação da prisão em flagrante e de medida cautelar de liberdade
provisória mediante fiança (artigos 304 e 322 do CPP). Até porque,
fosse a outra autoridade o próprio juiz, não faria sentido o tratado
internacional ter diferenciado os atores jurídicos em sua redação.
Compartilhando a mesma compreensão, Nucci (2016 p.566) ao interpretar o art. 7º,
item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o qual dispõe sobre o direito à
liberdade pessoal, também concorda que a expressão autoridade competente pode ser
referente ao Delegado de Polícia:
No Brasil, durante décadas, o preso, em geral pela Polícia Militar
(polícia ostensiva, segundo a CF) deve ser imediatamente
apresentado ao Delegado de Polícia (polícia judiciária, segundo a CF).
Este operador do Direito é um bacharel em ciências jurídicas, presta
concurso de provas e títulos e assume o seu cargo, justamente para
controlar as prisões feitas pela Polícia Militar. A primeira classificação
do caso (tipificação) é feita pelo Delegado: se furto ou roubo, por
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exemplo. Ele analisa se cabe ou não o flagrante (art. 302, CPP); caso
entenda não ser cabível recolher o preso, pode relaxar o flagrante e
não leva-lo ao cárcere, soltando-o (art. 304, CPP). Formando a sua
convicção no sentido de caber a prisão em flagrante, o Delegado
ainda pode arbitrar fiança, que, uma vez paga pelo preso, o liberta
de pronto (art. 322, CPP). Em nosso modesto entendimento, trata-se
de uma autoridade com funções típicas do juiz (pode prender; pode
soltar).
Por fim e a fim de por termos em todas as discussões travadas quanto ao tema, o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 1º, § 2º, da Resolução nº 213 de 20015,
manifestou que:
Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim
disposta pelas leis de organização judiciária local, ou, salvo omissão,
definida por ato normativo do Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal
local que instituir as audiências de apresentação, incluído o juiz
plantonista.
4.4 Valor probatório da audiência de custódia
O art. 8º, inciso VIII, §§ 3º e 4º da A Resolução nº 213, de 15/12/2015-CNJ vedou
claramente o emprego da audiência de custódia como prova:
Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a
pessoa presa em flagrante, devendo:
VIII – abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir
prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do
auto de prisão em flagrante;
§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a
deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade e
manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória sem ou
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
considerando-se o pedido de cada parte, como também as
providências tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura
e maus tratos.
§ 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será
entregue à pessoa presa em flagrante delito, ao Defensor e ao
Ministério Público, tomando-se a ciência de todos, e apenas o auto
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de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, seguirá
para livre distribuição.
Com isso, a audiência de custódia apenas e tão somente visa que o preso em
flagrante seja apresentado a autoridade competente para que seja analisada as
circunstancias ocorridas na sua prisão, não objetiva angariar provas em face do possível
réu.
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Em outras palavras, a audiência de custódia não serve como lastro probatório, é uma
garantia que deve ser utilizada a favor do preso e não contra o mesmo. Lopes Jr. e Rosa
(2015, p.8) anuncia sobre objeto desse instituto que:
(...), é restrito, ou seja, não há interrogatório, nem produção
antecipada de provas. Há uma prisão decorrente do flagrante e a
necessidade de controle jurisdicional. O ato que era praticado
exclusivamente pelo magistrado, sem participação dos jogadores
processuais (Ministério Público e Defesa), agora muda
completamente sua morfologia. Com isso, se dá também efetividade
ao disposto no art. 282, § 3º, do CPP, no sentido de que o
contraditório legitima o ato decisório, uma vez que pode acolher e
rejeitar os argumentos, conta com a efetiva participação dos agentes
processuais.
A mesma ideia ensina Paiva (2015, p. 89):
A audiência de custódia não tem como objetivo a colheita de provas
que serão usadas no processo. O momento em que ela ocorre deve
ser visto como o espaço democrático em que a oralidade é garantida.
O objeto da audiência de custódia é restrito, não há interrogatório
nem produção antecipada de provas, o que existe é uma prisão em
flagrante e a necessidade de controle jurisdicional. O ato da
audiência de custódia não deve servir como antecipação do
interrogatório ou da instrução processual. A atividade judicial
praticada durante sua realização, com a participação do Ministério
Público e da Defesa, deve se limitar a circunstâncias objetivas da
prisão e subjetivas sobre o cidadão conduzido.
Por todo o discorrido, entende-se que a audiência de custódia se implementou no
ordenamento jurídico brasileiro para trazer benefícios e assegurar os direitos dos presos e
não para de algum modo o prejudicar posteriormente ao ser processado pela infração
penal supostamente cometida.
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5 CONCLUSÃO
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Por intermédio do presente trabalho, corroborou-se que a implementação da
audiência de custódia trouxe inúmeros benefícios ao sistema penal brasileiro, sem
esquecer também a efetivação das previsões constitucionais, sendo um enorme avanço
quanto a proteção aos direitos humanos, visto que traz à tona uma persecução penal mais
justa vista por um olhar garantista.
Por assim dizer, oportuniza ao preso em flagrante o contato direito e imediato com
a autoridade judiciária independente e imparcial, que é a autoridade competente, com o
objeto de que essa analise se os direitos do preso foram resguardados até o momento, tais
como o direito à integridade física e moral e a comunicação a família do preso, dentre
outros.
A partir das questões pontuadas, decide-se sobre o relaxamento da prisão em
flagrante, liberdade provisória, com ou sem fiança, ou conversão em prisão preventiva,
podendo também ser possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
O trabalho envolveu pesquisas literárias a fim de definir o conceito de audiência de
custódia, envolveu também pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais sobre relevantes
temas referentes a audiência de custódia, além de análises a documentos internacionais.
O presente trabalho científico buscou, idem, esclarecer qual o exato lapso temporal
em que o preso em flagrante deve ser apresentado a autoridade judiciária competente,
sendo o tempo de 24 (vinte e quatro) horas, não esquecendo, no entanto, que é possível
a apresentação do preso além do referido prazo, desde que haja motivação da eventual
demorar estatal.
Ainda, foi fixado a impossibilidade de a audiência de custódia ser utilizada como
prova em face do preso, vez que essa apenas serve para decidir sobre sua prisão, ou seja,
a audiência de custódia não contém nenhum valor probatório.
Por fim, as discussões doutrinárias, bem como jurisprudenciais mostram, com
clareza, a atenção quanto o tema da audiência de custódia em seus vários aspectos, seja o
lapso temporal ou quem pode ser intitulado como autoridade competente.
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RESUMO: O presente artigo visa abordar as implicações da aceitação e renúncia no
procedimento de inventário judicial e extrajudicial brasileiro. Partindo do pressuposto que
o inventário judicial e extrajudicial visa realizar um levantamento dos bens e dívidas
deixadas pelo de cujus com objetivo a partilha dos bens restantes entre os herdeiros,
abrangendo ainda algumas peculiaridades como aceitação, renúncia, os excluídos, entre
outros, para posteriormente, entender os respectivos procedimentos e assim resolver o
proposto problema: qual é o impacto para os herdeiros, se houver um dos beneficiários
que não concorde com a vontade deixada pelo de cujus, em seu testamento particular, e
quais são as implicações da aceitação e da renúncia da herança no inventário judicial e
extrajudicial? Para isso, utiliza-se como instrumento de construção a metodologia
hipotético-dedutiva e técnica de pesquisa bibliográfica, objetivando uma explanação no
ordenamento jurídico brasileiro, embasado no estudo de casos, artigos e doutrinas.
Outrora, o método de procedimento é o analítico crítico, uma vez que busca analisar o rito
do inventário judicial e extrajudicial. A técnica utilizada demonstrará as respectivas
implicações da aceitação e renúncia dentro do procedimento de inventário judicial e
extrajudicial, expondo de forma gradativa suas inferências perante herdeiros e terceiros
juridicamente interessados.
PALAVRAS-CHAVE: Inventário. Testamento. Partilha de bens. Renúncia.
ABSTRACT: This article aims to address the implications of acceptance and resignation in
the Brazilian judicial and extrajudicial inventory procedure. Assuming that the judicial and
extrajudicial inventory aims to carry out a survey of the assets and debts left by the
deceased in order to share the remaining assets between the heirs, also covering some
peculiarities such as acceptance, waiver, the excluded, among others, for later, understand
the respective procedures and thus solve the proposed problem: what is the impact for the
heirs, if there is one of the beneficiaries who does not agree with the will left by the
deceased, in his private will, and what are the implications of acceptance and resignation
of the inheritance in the judicial and extrajudicial inventory? For this, the hypotheticaldeductive methodology and bibliographic research technique is used as a construction
instrument, aiming at an explanation in the Brazilian legal system, based on case studies,
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articles and doctrines. In the past, the method of procedure is critical analytical, as it seeks
to analyze the rite of judicial and extrajudicial probate. The technique used will demonstrate
the respective implications of acceptance and waiver within the judicial and extrajudicial
inventory procedure, gradually exposing its inferences to heirs and legally interested third
parties.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade uma pesquisa minuciosa acerca das espécies
e procedimentos de inventário judicial e extrajudicial, bem como desenvolver uma análise
teórica e jurisprudencial das implicações da aceitação e renúncia da herança no
procedimento de inventário judicial e extrajudicial, objetivando demonstrar de forma clara
suas peculiaridades.
Em consideração as decisões do Tribunal de Justiça Brasileiro, e entendimento
majoritário da doutrina, questiona-se: qual é o impacto para os herdeiros, se houver um
dos beneficiários que não concorde com a vontade deixada pelo de cujus, em seu
testamento particular, e quais são as implicações da aceitação e da renúncia da herança no
inventário judicial e extrajudicial?
Com finalidade de responder tal pergunta, utiliza-se como instrumento de
construção a metodologia hipotético-dedutiva e técnica de pesquisa bibliográfica.
A análise feita à luz da normativa dada ao tema pelo ordenamento jurídico brasileiro
e com base nas contribuições da doutrina nacional, o processo de aceitação, renúncia e
partilha da herança.
Logo após, buscar-se-á a analisar as espécies de inventário e partilha existentes com
suas respectivas metodologias, e eventuais modificações sofridas pela alteração da lei
13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), para, finalmente, abordar as implicações da
aceitação e renúncia da herança no ordenamento jurídico brasileiro, embasadas nas
decisões do Tribunal de Justiça Brasileiro.
Sob esses aspectos, justifica-se a realização da pesquisa, por não raras vezes
ocorrem confusões práticas no que diz respeito ao manejo das séries de normas que
regulam o direito sucessório, sendo que o estudo proposto contribuirá para uma melhor
compreensão das formas em que ocorrem à transmissão de bens no ordenamento jurídico
brasileiro, a título sucessório, estabelecendo as reais implicações da aceitação e renúncia
perante o procedimento de inventário judicial e extrajudicial, seja perante herdeiros da
mesma classe, credores, descendentes e ascendentes.
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1 CONCEITO DE SUCESSÃO
Direito das sucessões, segundo Binder, citado por Orlando Gomes, é “a parte
especial do direito civil que regula a destinação do patrimônio de uma pessoa depois de
morte”. Refere-se apenas as pessoas naturais. Não alcança as pessoas jurídicas, uma vez
que não tem natureza de disposições de última vontade os preceitos estatutários que
regulam o destino do patrimônio social. (2019, volume7, p.20).
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A palavra sucessão, é derivada de transmissão, podendo decorrer de ato inter vivos
ou causa mortis, Neste trabalho, trataremos somente acerca da causa mortis, nesse sentido
Lobo (2016, p.12) , in verbis:
O direito das sucessões é o ramo do direito civil que disciplina a
transmissão dos bens, valores, direitos e dívidas deixados pela pessoa
física aos seus sucessores, quando falece, além dos efeitos de suas
disposições de última vontade. Sob o ponto de vista material, quando
uma pessoa morre ela deixa duas coisas: seu corpo e sua herança.
Diz-se herança o patrimônio ativo e passivo deixado pelo falecido,
também denominado acervo, monte hereditário ou espólio. Para que
haja a sucessão hereditária são necessários dois requisitos: primeiro,
o falecimento da pessoa física (de cujus); segundo, a sobrevivência
do beneficiário, herdeiro ou legatário (princípio da coexistência).
Ademais o art. 5°, Inciso XXX da Constituição Federal (BRASIL, 1988), garante o
direito de herança. Como foi citado anteriormente, para que ocorra sucessão é necessário
que transcorra o falecimento da pessoa física, que após a morte, passa a ser chamada de
“de cujus”, sendo assim, os bens deixados pelo de cujus são denominados de herança,
espólio ou acervo, entende-se que o direito das sucessões visa proteger os direito e
garantias individuais, já que a própria constituição federal, garante o direito de herança. E
o Código Civil disciplina o direito das sucessões em quatro títulos, que tratam,
respectivamente, da sucessão em geral, da sucessão legitima, da sucessão testamentária e
do inventário e partilha.
Oliveira e Amorim (2013) constatam que uma pessoa ao morrer, deixa bens, e assim
dá-se início a sucessão, acarretando o inventário, para regulamentação e apuração dos
bens deixados pelo “de cujus”, com o objetivo de que passem a vincular-se legalmente aos
herdeiros.
O inventário, torna-se obrigatório para a delegação dos bens aos sucessores do
falecido, mesmo em caso de partilha de extrajudicial. Em reverência ao conceito de
inventário Carvalho, leciona, in verbis:
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O termo inventário deriva do latim inventarium, de invenire, que
significa agenciar, diligenciar, promover, achar, encontrar, enumerar.
No sentido amplo, significa o processo ou a série de atos praticados
com o objetivo de ser apurada a situação econômica de uma pessoa
ou instituição, relacionando os bens e direitos, de um lado, e as
obrigações ou encargos, do outro, assemelhando-se ao balanço de
uma empresa, com a verificação do ativo e do passivo. No sentido
estrito, é o relacionamento de bens ou de valores pertencentes a uma
pessoa, ou existentes em determinado lugar, anotados e arrolados
com os respectivos preços sabidos ou estimados, tratando-se, pois,
de um mero arrolamento de bens. No direito das sucessões, entendese como a ação especial intentada para que se arrecadem todos os
bens e direitos do falecido, encontrados em seu poder quando de
sua morte ou de terceiros, formando-se o balanço com as obrigações
e encargos, a fim de serem apurados os resultados que irão ser
objetos a partilhar, bem como reconhecer a qualidade dos herdeiros.
(CARVALHO, 2020. não paginado).
Em 2015, com a entrada em vigor do Novo CPC, a questão passou a ser tratada no
Art. 610 do Novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), que apresenta, in verbis:
Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-seá ao inventário judicial. § 1.º Se todos forem capazes e concordes, o
inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual
constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem
como para levantamento de importância depositada em instituições
financeiras. § 2.º O tabelião somente lavrará a escritura pública se
todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou
por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial.
Por sua vez, Lobo (2016) pontua que a lei 11.441/07 foi de suma importância, pois
facultou o inventário mediante escritura pública, lavrada por notário à escolha, segundo a
Lei 8.935/94, art. 8° (BRASIL, 1994), quando todos os herdeiros legítimos forem capazes e
concordantes, sendo que, o CPC/2015 esclareceu que maior de dezesseis anos quando
emancipado, considera-se capaz.
1.1 Extrajudicial como instrumento efetivo da Desjudicialização e Inventário Judicial.
Nesse sentido, Ferreira e Rodrigues (2020) abordam a respeito da função notarial, e
elencam 3 funções essenciais aos tabelionatos de notas, sendo: a autenticação e a
legitimação notarial nas relações de direito privado; o desenrolar na fase de normalidade
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do direito conforme a vontade das partes e o acordo entre as partes e compõem o
elemento principal; e pôr fim a natureza declaratória e autenticatória e por vezes tem
natureza constitutiva, modificativa ou extintiva.
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Assim, pode-se observar que, tanto na função notarial quanto na mediação, a
autocomposição é existente, ao passo que para Didier (2015, p. 256) a autocomposição é
“a solução do conflito construído pelas partes e pelos conflitantes. Eles próprios resolvem
o conflito. Um não impõe ao outro, nem é um terceiro que impõe”. Nesse sentido, Sander
(2005, não paginado):
Uma visão mais moderna do direito se fundamenta na noção de que um sistema
jurídico, para ser considerado eficiente, deve contar com procedimentos, bem como
instituições, que visam prevenir e resolver conflitos levando-se em consideração a real
necessidade e, assim, o trabalho dos notários, em alguns de seus aspectos, se assemelham
à função do mediador.
Dessa forma, Daltoé (2016, não paginado) entende que “o tabelião exerce função
social de grande relevância, exercendo um juízo preventivo e informativo, assegurando a
realização voluntária do direito, agindo com imparcialidade, agindo dentro dos ditames
legais e atendendo de forma igualitária as partes.”
E por fim, conforme o art. 8° da lei 8.935/94 (BRASIL, 1994), deixa evidente que existe
a liberdade de escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou
lugar de situação dos bens e objeto do ato ou negócio, ao passo que Ferreira e Rodrigues
(2020, p. 18) afirmam que:
A garantia de escolha do tabelião pelas partes limita o poder da autoridade pública,
seja federal, estadual ou municipal, que não pode impor em suas leis o monopólio para os
tabeliães de seus limites.
Concluindo que para a realização do inventário extrajudicial, existe a liberdade de
escolha do tabelião de notas.
Portanto, ao analisar a ideia citada anteriormente, cumpre ressaltar, que a Lei
11.441/07, regulamentada pela resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), veio com o intuito de desafogar o poder judiciário e reduzir a burocracia, nas
relações privadas em que existe um acordo e não envolve litígios, desde que cumpridos os
requisitos estabelecidos pela legislação supracitada, além das partes conseguirem realizar
as modalidades descritas na lei, de forma mais célere, em um curto período de tempo, e
seria economicamente e emocionalmente mais viável.
Por fim, analisando todo conteúdo elucidado acima, podemos concluir que existem
inúmeras vantagens com a realização do inventário judicial, ou seja, é uma forma benéfica,
327

www.conteudojuridico.com.br

não só para os interessados, mas para a sociedade de forma geral, sendo analisado os fatos
por um juiz de direito de forma eficaz, justa na realização da partilha para cada herdeiro,
fazendo prevalecer os direitos e deveres das partes e trazendo maior conforto para a
família em um momento delicado, fazendo prevalecer os direitos de cada beneficiário.
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2 DA ACEITAÇÃO, RENÚNCIA E PARTILHA: ASPECTOS
INTRODUTÓRIOS
A aceitação da herança consiste em atos unilaterais e irrevogáveis do herdeiro,
dispensando-se a comunicação e aceitação de terceiros para que surta efeitos, uma vez
que ninguém se substabelecerá aos direitos do de cujus sem sua prévia aceitação,
tornando-se herdeiro de uma forma definitiva.
Já a renúncia da herança ocorrerá de forma expressa, constituindo-se por
instrumento público ou termo judicial. Partindo dessas observações se partilhará os bens
do de cujus se existirem.
Da aceitação e renúncia de herança não se admite aceitação ou renúncia parcial,
salvo o disposto no art. 1.808 do Código Civil:
Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição
ou a termo.
§ 1.º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los,
renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los.
§ 2.º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um
quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode
livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que
renuncia.
A partilha por sua vez é o momento em que os herdeiros juridicamente capazes
partilham os bens do de cujus, identificando-se a parcela de cada herdeiro e por
consequência liquidando-se a herança. A partilha pode ser requerida por qualquer
herdeiro seja ele legítimo, testamentário e cessionário, bem como pelos credores do
herdeiro ou do de cujus, observando-se o prazo de dois meses para sua instauração a
contar da data da sucessão, ultimando-se nos doze meses subsequentes.
O Código de Processo Civil aduz em seu art. 647, que separados os bens para o
pagamento de credores, o juiz facultará as partes o prazo de quinze dias para a
formulação do pedido de quinhão, em seguida, deliberará sobre a partilha, julgando os
pedidos e nomeando os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro, ainda poderá
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deferir antecipadamente aos herdeiros o direito de usar e fruir determinado bem,
cabendo ao herdeiro o ônus e benefícios.
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Cabe ao partidor providenciar um esboço de partilha, observando o disposto no art.
651 do Código de Processo Civil, após, feito isso e colhida a manifestação das partes e
atentado o prazo de quinze dias a partilha deve vir aos autos. Pago o imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um tributo brasileiro aplicado sobre
heranças e doações que tenham sido recebidas. relativos aos bens ou renda do espólio, o
juiz julgará a partilha por sentença (art. 654 do Código de Processo Civil).
2.1 Da aceitação e Renúncia
A aceitação da herança trata-se de um ato jurídico unilateral e irrevogável, se
dispensando a comunicação e aceitação de terceiros para que surta efeitos.
Segundo Tartuce (2019, p. 90), existem três modalidade de aceitação de herança dentro do
ordenamento jurídico brasileiro, a expressa, tácita e presumida.
A aceitação expressa prevista no art. 1.805 do Código Civil aduz em seu texto legal
que sua aceitação deve-se dar por declaração escrita, sem carecer de instrumento público
ou termo nos autos de inventário, entretanto de acordo com o entendimento de Tartuce
(2019, p. 90) “[...] esta é realizada por declaração escrita do herdeiro, por meio de
instrumento público, particular ou por uma manifestação clara e inequívoca no processo
de inventário [...]”.
Sobre a aceitação tácita discorrem duas correntes, uma de que apenas o
comportamento de herdeiro perante os bens do de cujus evidencia sua aceitação e outra
em que se dispensa qualquer ato de herdeiro para que a herança se transmita tacitamente,
uma vez que a transferência ocorre diretamente com o falecimento, independentemente
da aceitação do herdeiro.
Já quanto a aceitação presumida, elencada no art. 1.807 do Código Civil, podem os
terceiros juridicamente interessados requererem junto ao juízo que o herdeiro se
pronuncie, sob pena de aceitação:
Art. 1.807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita, ou não,
a herança, poderá, vinte dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz
prazo razoável, não maior de trinta dias, para nele, se pronunciar o
herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita.
Assim, conclui-se que cada modalidade de aceitação encontra amparo na
subsequente, surgindo uma certa estranheza quanto a necessidade de manifestar sua
aceitação, uma vez que o herdeiro só pode renunciar aquilo que já possui.
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A renúncia por sua vez é ato pelo qual o herdeiro não se substabelece sob os direitos
do de cujus, dispondo de efeito retroativo, excluindo o herdeiro de sua vocação hereditária,
de forma expressa, por termo judicial ou instrumento público, antes da aceitação, não se
admitindo a forma tácita, expressa, presumida, verbal ou por instrumento particular sob
pena de nulidade.
Sobre as disposições da renúncia, quando houver dolo do herdeiro renunciante a
fim de prejudicar seus credores, forte no art. 1.813 do Código Civil, poderão aceitá-la em
nome do herdeiro.
Outrossim, o herdeiro que renunciou é intimado a trazer a colação todas as doações
que recebeu como antecipação de legítima, tendo que devolvê-las para que passem a
integrar todo o acervo sucessório.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil (art. 618, VI), impõe ao inventariante o encargo
de trazer a colação os bens recebidos pelo renunciante a título de adiantamento de
legítima (DIAS, 2015, p. 207).
2.3 Da renúncia e cessão de direitos
A renúncia é a negativa em se substabelecer como herdeiro aos bens e direitos do
de cujus, com efeito ex tunc, enquanto a cessão é transferência parcial ou total da herança
ou da meação a um terceiro herdeiro ou não, com efeito ex nunc (DIAS, 2015, p. 204).
A legislação brasileira não admite renúncia de forma parcial, ou se renúncia ao todo
ou se aceita os direitos sucessórios, inexistindo promessa de renúncia (art.
1808 do Código Civil).
Nesse seguimento ensina Dias (2015, p. 207):
A lei não admite renúncia parcial (CC 1.808), pois o herdeiro é o
continuador das relações patrimoniais do de cujus, não podendo a
transmissão sofrer solução de continuidade.
Quando um herdeiro além de se substabelecer aos seus direitos hereditários é
contemplado por testamento de determinado bem é facultado a este deliberar, podendo
aceitar apenas o legado e renunciar aos direitos hereditários ou vice-versa, não se
tratando assim de renúncia parcial uma vez que ambos os direitos de suceder são
distintos, podendo o herdeiro deliberar sobre cada separadamente.
Ainda, caso o testador imponha cláusula de inalienabilidade ao bem, cabe ao
herdeiro apenas renunciar, ficando impedido de ceder (DIAS, 2015, p. 215).
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Deste modo, a cessão de direitos hereditários engloba o quinhão seja ele parcial ou
total, dando origem a nomenclatura de cessão universal ou parcial, porém fica o herdeiro
impossibilitado de individualizar bens com o intuito de transmiti-los. Essa cessão não é
nula apenas ineficaz (art. 1.793, § 2º do Código Civil). Porém, mediante autorização
judicial é possível a cessão de direitos hereditários enquanto ainda indivisos (art. 1793, §
3º).
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Ao contrário da renúncia, na cessão é indispensável a concordância do cônjuge ou
companheiro, salvo, o disposto nos arts. 1.656 e 1.687 do Código Civil, se convencionado
no pacto antenupcial:
Art. 1.656. No pacto antenupcial, que adotar o regime de
participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre
disposição dos bens imóveis, desde que particulares.
Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob
a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá
livremente alienar ou gravar de ônus real.
Na união estável, por se tratar do regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725)
a concordância do companheiro é essencial, entretanto estando o casal separado de fato
a concordância é dispensável. O efeito da renúncia acresce a todos os herdeiros da
mesma classe, sendo que na falta destes passará a pertencer aos subsequentes,
observando-se que ninguém poderá suceder agindo em nome de herdeiro renunciante,
entretanto conforme dispõe o art. 1.811 do Código Civil, caso o único herdeiro legítimo
da classe, ou todos da mesma classe renunciarem a seu direito de suceder seus
descendentes sucederão por cabeça, como se os renunciantes nunca tivessem existido.
Ainda caso o herdeiro seja declarado indigno ou é deserdado por algum dos
motivos elencados junto aos arts. 1.814 e 1.962 ambos do Código Civil, a perda da
herança não se transmite aos seus descentes, herdando assim por direito de
representação o quinhão pertencente ao excluído.
Ainda, a boa-fé subjetiva ou objetiva do terceiro juridicamente interessado,
prevalece sobre a sentença de exclusão. Entretanto o herdeiro excluído da sucessão fica
obrigado a restituir os frutos e rendimentos que houver percebido através da herança,
observando-se o disposto no art. 1.817 do Código Civil (TARTUCE, 2019).
A renúncia dispõe de duas modalidades a abdicativa, onde o herdeiro manifesta seu
desejo de não possuir os bens do de cujus, ocorrendo uma cessão a todos os coerdeiros
e a translativa onde os direitos são cedidos em favor de determinada pessoa, neste ponto
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antes de ceder seus direitos em favor do beneficiário deve o herdeiro aceitar a herança,
pois trata-se de uma cessão.
Quando o herdeiro é casado ou mantém uma união estável, sob os regimes de
comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos e na separação convencional o
cônjuge não detém de legitimidade para impedir o ato de renúncia, uma vez que o efeito
de renúncia é ex nunc, logo os bens e direitos do de cujus não chegam a se comunicar com
o patrimônio do herdeiro, salvo quando o regime de bens for o da comunhão universal de
bens, uma vez que a transmissão dos direitos sucessórios ocorre também em face do
cônjuge, que torna-se cotitular dos direitos em que o herdeiro se substabeleceu,
carecendo de outorga conjugal para renunciar a seus direitos sucessórios.
3 DAS IMPLICAÇÕES DA ACEITAÇÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA NO INVENTÁRIO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Aberta a sucessão pela morte do autor da herança, todos os bens, direitos e
encargos do de cujus transmitem-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários
(art.1.784 do Código Civil), de forma unitária e indivisível em um estado de comunhão a
título provisório (DIAS, 2015).
Ainda, embora a titularidade do patrimônio se transmita diretamente com a morte
do de cujus, a posse direta dos bens fica em poder do cônjuge sobrevivente ou do
administrador dos bens a época. Daí surge a necessidade da divisão do patrimônio,
levado a efeito, através do inventário (DIAS, 2015), o qual a legislação concede o prazo
de dois meses para a instauração, devendo ser ultimado nos doze meses subsequentes,
prorrogáveis de ofício ou a requerimento (art. 611 do Código de Processo Civil).
Outrossim, caso não ocorra a abertura do inventário dentro do prazo acima
estipulado o Código de Processo Civil não prevê sanções diante de sua não instauração,
deste modo conforme prevê a súmula 542 do Supremo Tribunal Federal cabe a cada
Estado-membro da federação a estipulação de multa (NEVES, 2016).
Logo, o que se deseja no processo de inventário e partilha é a liquidação dos bens,
visando a divisão patrimonial do acervo hereditário, pondo a fim o condomínio pro
indiviso existente entre os herdeiros (TARTUCE, 2019, p. 572).
Deste modo, o Código Civil de 2002 impõe em seu art. 1991, uma única norma
inicial “desde a assinatura do compromisso até a homologação de partilha, a
administração da herança será exercida pelo inventariante”, observando-se a ordem
preferencial estabelecida pelo art. 617 do Código de Processo Civil41.
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Nessa perspectiva, para efeitos de inventariante, herdeiros testamentários se
equiparam a herdeiros necessários e legítimos, como bem julga o Superior Tribunal de
Justiça:
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Já o inventário extrajudicial surgiu com a edição da Lei 11.441/2007, quando foi
dada nova redação a dois dispositivos da lei de processo (CPC/73, arts. 982 e 983),
atualizada posteriormente com a Lei 11.965/2009, repetindo-se pelos arts. 610 e 611 do
Código de Processo Civil42 de 2015, cuja transcrição é primaz, outrora é indispensável
que não exista testamento, bem como sejam os herdeiros capazes e acordes com a
partilha. (TARTUCE, 2019),
O inventário extrajudicial é facultativo e pode ser suspenso a qualquer momento
pelo prazo de trinta dias, assim como a desistência da via judicial para a extrajudicial,
conforme dispõe o art. 2º da Resolução 35 do CNJ7 (TARTUCE, 2019).
Nesse mesmo contexto, Tartuce (2019, p.266) similarmente, aduz acerca da
possibilidade da realização de inventário extrajudicial, perante a existência de cessionário
de direitos hereditários:
Além disso é possível a promoção de inventário extrajudicial por
cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão
de parte do acervo. Isso, desde que todos os herdeiros estejam
presentes e concordes (art. 16 da Resolução 35 do CNJ). Esse
entendimento ganhou reforço com o Novo CPC que, como visto,
admite que o cessionário do herdeiro ou legatário seja inventariante.
Aplicando essa norma da resolução, em caso de dúvida levantada
pelo tabelião [...].
A escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor
da herança (art. 21 da Resolução 35 do CNJ) e para que tal ato seja considerado eficaz
deverá conter os seguintes documentos: a) certidão de óbito do autor da herança; b)
documento de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança; c) certidão
comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros; d) certidão de casamento do
cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antenupcial, se houver; e) certidão
de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos; f) documentos necessários à
comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver; g) certidão negativa
de tributos; e h) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, se houver imóvel rural a
ser partilhado (art. 22 da Resolução 35 do CNJ).
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Encerrada esta abordagem inicial referente à temática, passa-se a observar as
premissas básicas do procedimento de inventário judicial e extrajudicial.
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Já no inventário extrajudicial o código civil limita-se a ideia de que para sua
realização há obrigatoriedade da inexistência de testamento e capacidade civil de todos
os herdeiros, entretanto o IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).
Deste modo, observa-se que o procedimento de inventário Judicial pelo rito
tradicional, tem caráter residual, logo será utilizado apenas quando não for possível
utilizar-se do arrolamento comum ou sumário, enquanto o procedimento de inventário
extrajudicial encontra fundamento na lei 11.441/2007.
Finda, estas breves considerações, passa-se a analisar as modalidades de inventário
judicial.
3.1 Modalidades de Inventário Judicial
A legitimidade para solicitar a abertura do inventario e a respectiva partilha vem
elencada no art. 615 do Código de Processo Civil, observando-se a concorrência prevista
no art. 616 do mesmo código, partindo dessa premissa cabe-se destacar que o Novo
Código de Processo Civil incluiu o companheiro como legitimado como já se posicionava
a doutrina e jurisprudência, assim como passou-se a se equiparar união estável ao
casamento (TARTUCE, 2019).
Outrossim, em 2016 o STF (informativo n. 840 do STF) reconheceu a parentalidade
socioafetiva e a viabilidade jurídica da multiparentalidade, ao passo que no atual código
não há mais menção acerca da possibilidade de abertura do inventário de ofício pelo juiz
(TARTUCE, 2019).
Nesse procedimento até que o inventariante preste o compromisso continuará o
espólio na posse do administrador provisório nomeado pelo juiz , ficando este último
encarregado de trazer o acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, fazendo
jus ao reembolso de eventuais despesas necessárias e úteis que os fez.
Ao inventariante cabe a atribuição de representar o espólio de maneira ativa e passiva
em juízo ou fora dele, observando o disposto do art. 75, § 1º, do Código de Processo Civil,
quando se tratar de inventariante dativo ; administrar o espólio preservando os bens como
se fossem seus; prestar as primeiras e últimas declarações pessoalmente ou por procurador
com poderes especiais; exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os
documentos relativos ao espólio; juntar certidão de testamento se existente; trazer a
colação no inventários os bens percebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;
prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar; e requerer
a declaração de insolvência do falecido, se necessário (TARTUCE, 2019).
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Quanto aos bens do espólio, inclusive os conferidos a colação e os alheios que nele
forem encontrados, deve estar incluída a relação completa, nos exatos termos do inciso IV
do art. 620 do Código de Processo Civil, quais sejam:
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Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou
o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das
quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo
escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: [...] IV - a
relação completa e individualizada de todos os bens do espólio,
inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens
alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os imóveis,
com as suas especificações, nomeadamente local em que se
encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias,
origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b)
os móveis, com os sinais característicos; c) os semoventes, seu
número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; d) o
dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas,
declarando sê-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a
importância; e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as
quotas e os títulos de sociedade, mencionando sê-lhes o número, o
valor e a data; f) as dívidas ativas e passivas, indicando sê-lhes as
datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e
dos devedores; g) direitos e ações; h) o valor corrente de cada um
dos bens do espólio.
Quanto aos bens imóveis, considera-se correta a decisão judicial que determina a
averbação no Cartório de Registro de Imóveis, das modificações em bens imóveis
submetidos à partilha (TARTUCE, 2019).
O §1º do art. 620 do Código de Processo Civil estabelece que no presente
procedimento o juiz determinará que se proceda: a) ao balanço do estabelecimento, se o
autor da herança era empresário individual; e b) à apuração de haveres, se o autor da
herança era sócio de sociedade que não anônima.
Apresentadas as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do
inventário, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, a Fazendo Pública, o
Ministério Público, se houver incapaz ou ausente, e o testamenteiro se existente (art. 626,
caput, do Código de Processo Civil). A citação do companheiro, cônjuge, herdeiro ou
legatário ocorrerá por correio (art. 626, § 1.º, do Código de
Processo Civil). Outrossim, o Novo Código de Processo Civil determina que em todas
as hipóteses do presente procedimento sejam publicados editais (TARTUCE, 2019).
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A não manifestação do herdeiro, sem que se possa concluir pela aceitação ou recusa,
a jurisprudência vem admitindo a nomeação de curador especial e provisório (TARTUCE,
2019).
Ainda, o § 2.º do art. 626 do Código de Processo Civil preceitua que das primeiras
declarações extrair-se-á tantas cópias quantas forem as partes, ao passo que no que tange
ao Ministério Público, Fazenda Pública e eventual testamenteiro, cabe ao escrivão remeter
cópias dos autos (art. 626, § 4º do Código de Processo Civil), aplicando-se também ao
advogado da parte que já estiver representada nos autos (TARTUCE, 2019).
Outrora, no Inventário Judicial pelo rito ou procedimento sumário o Código Civil
estabelece em seu art. 2.015, que “se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha
amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular
homologado pelo juiz”.
Neste sentido, ressalta Amorin e Oliveira (2016, p. 431) citado por Tartuce (2019) “o
arrolamento sumário é uma forma abreviada de inventário e partilha de bens, havendo
concordância de todos os herdeiros, desde que, maiores e capazes. Observam os juristas
que, aqui, não importam os valores dos bens a serem partilhados”.
Assim, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de
adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborado a respectiva carta de
adjudicação, após, serão expedidos os alvarás acerca dos bens e rendas, intimando-se o
fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão, ou quaisquer existentes
(TARTUCE, 2019).
O procedimento visa uma celeridade na partilha dos bens, como bem elenca o art.
660 do Código de Processo Civil , ainda que em regra o arrolamento sumário não comporte
avaliação de bens do espólio (art. 661 do Código de Processo Civil), ressalvando-se apenas
a avaliação de reserva de bens , aos passos que também não serão analisadas questões
relativas ao lançamento, pagamento, ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos
incidentes sobre a transmissão dos bens do espólio (TARTUCE, 2019).
A respectiva taxa, caso devida, será calculada com base no valor atribuído pelos
herdeiros, cabendo ao Fisco apurar em processo administrativo valor diverso do estipulado,
deste modo, o imposto de transmissão será disposto de lançamento administrativo
conforme dispõe a legislação tributária (TARTUCE, 2019).
Comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas,
o juiz julgará a partilha (art. 664, § 5.º, do Código de Processo Civil).
Cabe ressaltar, que o Código de Processo Civil, passou a prever em seu art. 665 “o
inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado
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incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público”, a possibilidade de
arrolamento comum, mesmo que exista incapaz.
3.2 Da aceitação e renúncia da herança no inventário judicial e extrajudicial
No inventário judicial ou extrajudicial, os quinhões hereditários podem ser alterados
por meio da renúncia da herança ou cessão de bens.
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Contudo, embora a herança seja objeto de renúncia, é faculdade do herdeiro em
renunciar, enquanto a meação a que se fazem jus o cônjuge sobrevivente e eventual
companheiro não integram a sucessão, logo não se tratando de herança o meeiro não
dispõe do direito de renúncia, cabendo a este apenas cedê-la. Outrora, somente quando
o cônjuge ou companheiro desfrutarem das condições de herdeiros poderão renunciar a
herança (DIAS, 2015).
Já a aceitação segundo Carvalho (2010, p. 385) “é um ato unilateral, gratuito,
personalíssimo, irretratável, irrevogável, não solene, incondicionado, indivisível, sem prazo
e não reptício, porquanto produz efeitos, independentemente do conhecimento dos
demais interessados. Trata-se de um direito potestativo”, ou seja, independe de
confirmação por parte do herdeiro.
Todavia, quando o cônjuge é chamado a sucessão na condição de herdeiro, a
renúncia leva ao chamamento de herdeiros colaterais, ao passo que diante da existência
de direito de concorrência, o quinhão acresce à herança dos herdeiros antecedentes, nesse
sentido, explica Dias (2015, p. 208) “renunciando o cônjuge ao direito de concorrência e
vindo os demais herdeiros a renunciar ou a serem excluídos da sucessão, permanece hígido
o direito de cônjuge de receber a herança na qualidade de herdeiro”.
Quem renuncia fica de fora da sucessão, ficando vedado a seus descendentes
representá-lo, transmitindo-se desde logo a parte que receberia a todos os herdeiros da
mesma classe e grau, como bem exemplifica Dias (2015, p. 228) “falecido (A), se um de seus
filhos (B) renunciar, a herança transmite-se aos outros filhos (C,D e E), mesmo que (B) tenha
prole (G e F). Eles não representam seu ascendente que renunciou. A parte deste caberá a
seus irmãos (C, D e E).
Na classe dos ascendentes não há direito a representação, falecendo alguém sem
descendentes, a herança será transmitida desde logo a seus genitores, sendo que caso um
destes já for falecido os avós não herdam por direito de representação, nem mesmo o
cônjuge sobrevivente (DIAS, 2015).
Ainda a parte final do art. 1.811 do Código Civil “poderão os filhos vir à sucessão,
por direito próprio, e por cabeça”, traz a possibilidade de os descendentes virem a sucessão
por direito próprio e não por direito de representação
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A renúncia tanto no inventário judicial como extrajudicial deve ser realizada por
termo nos autos ou por instrumento público, conforme dispõe o art. 1.806 do Código Civil,
ou seja, necessariamente só pode ter lugar mediante a realização de escritura pública que
traduza uma declaração de vontade, ou termo judicial, lavrados nos autos do inventário
(GONÇALVES, 2010).
Outrossim, embora a legislação nada fale a respeito da homologação judicial do ato
de renúncia, é de toda conveniência que ela se realize, uma vez, que para efetivá-la, há
necessidade de capacidade especial de alienar, e esta é aferida pelo juiz (VENOZA, 2005).
Contudo, em relação ao efeito da renúncia à sua homologação, prevalece o entendimento
de que por si só a declaração unilateral de vontade é suficiente (GONÇALVES, 2010).
Deste modo, a aceitação e a renúncia implicam diretamente no procedimento de
inventário e partilha judicial e extrajudicial.
CONCLUSÃO
A Partir do acontecimento morte, abre-se sua sucessão hereditária, com a imediata
transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários. Logo cada herdeiro tem
direito à percepção de parte dela, tão logo há a necessidade do inventário e da planilha
do acervo hereditário, com a individualização e atribuição, a cada um deles, dos seus
respectivos quinhões.
Por sua vez pode-se perceber que a partilha pode subdivididos em amigável ou
Judicial. A primeira resulta de acordo entre interessados capazes, enquanto a judicial é
aquela realizada no processo de inventário, por liberação do juiz, quando não há acordo
entre os herdeiros ou sempre que um deles seja menor ou incapaz.
O procedimento de inventário e partilha é indispensável, haja vista a partilha de bens
do de cujus, ao passo que a manifestação de renúncia e a aceitação são imprescindíveis
para sua realização.
Como se pode observar, a renúncia de fato traz grandes implicações para o
procedimento de inventário e partilha judicial e extrajudicial, ao passo que é muito
confundida com a cessão de direitos hereditários, contudo, a renúncia nada mais é do que
a negativa em se substabelecer como herdeiro, com efeito ex tunc, enquanto a cessão
consiste no ato de transferir a herança, com efeito ex nunc.
Constata-se que as implicações da aceitação e renúncia da herança no
procedimento de inventário judicial e extrajudicial estão diretamente ligadas à
transferência de bens, uma vez que tendo o herdeiro renunciado, este ato será irrevogável,
logo existindo outros herdeiros da mesma classe, a partilha ocorrerá entre estes como se
o renunciante herdeiro nunca fosse, todavia, inexistindo outro herdeiro da mesma classe,
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ou todos forem renunciantes, seus descendentes herdaram por cabeça, contudo, estes
ficam obrigados a trazer a colação o que seu descendente recebeu a título de
adiantamento de legítima. No entanto, percebe-se que na classe dos ascendentes não se
fala em representação, desta forma, a herança transmitir-se-á desde logo a seus a seus
genitores, sendo que, na falta de um destes, seus avós, nem mesmo o cônjuge sobrevivente
herdará por direito de representação.
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Toda via, a aceitação trata-se de um ato jurídico unilateral e irrevogável, em que se
dispensa comunicação para que passe a gerar efeitos, ou seja, para que se inicie o
procedimento de inventário judicial ou extrajudicial, de acordo com cada caso,
diferentemente da renúncia que necessariamente necessita ser realizada de forma
expressa, por termo judicial ou instrumento público, para assim o herdeiro possa se abster
em receber a herança, ficando de fora do procedimento como se herdeiro nunca fosse.
Portanto, as implicações da aceitação e renúncia da herança geram efeitos de
grande monta, seja ao(s) herdeiro(s) necessário(s), que se abstém do direito de herdar, seja
aos terceiros juridicamente interessados e habilitados que visam receber encargos do
herdeiro renunciante, quando da partilha de bens do de cujus entre os demais herdeiros,
no entanto, sem a análise dessas premissas a partilha ocorrerá de forma errada, e desse-a,
a paralisação do procedimento de do inventário por inercia do inventariante .
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DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA QUESTIONAR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEIS
FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH
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RESUMO: Como objetivo principal este artigo científico traz a análise da legitimidade do
Ministério Público Federal na propositura das Ações Civis Públicas, mediante as demandas
referentes a interesses individuais e homogêneos e aos personagens envolvidos na relação
entre Ministério Público Federal, Sistema Financeiro de Habitação e os cidadãos
(representados pelo MPF), que foram prejudicados pela má qualidade das obras realizadas,
devido a vícios decorrentes da construção, correlacionando no contexto dos direitos
sociais, especificamente da moradia que está assegurada pela Constituição Federal de
1988. O Ministério Público Federal atua nos casos federais, regulamentados pela
Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público, seja
em virtude das partes ou do assunto tratado. Também cabe ao Ministério Público Federal
fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas decorrentes de tratados
internacionais assinados pelo Brasil. Além disso, o Ministério Público Federal atua como
guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a
participação popular. Analisar-se-à também os principais julgados e como os
doutrinadores entendem sobre este tema.
Palavras-chave: Legitimidade. Ministério Público Federal. Ação Civil Pública. Construção.
Imóveis Financiados pelo SFH.
ABSTRACT: The main objective of this Scientific Article is to analyze the legitimacy of the
Federal Public Ministry in the filing of Public Civil Actions, through the demands regarding
individual and homogeneous interests and the characters involved in the relationship
between the Federal Public Ministry, the Housing Finance System and citizens (represented
by the MPF), which were harmed by the poor quality of the works carried out, due to defects
arising from the construction, correlating in the context of Social Rights, specifically
housing that is guaranteed by the Federal Constitution of 1988. The Federal Public Ministry
acts in federal cases, regulated by the Constitution and by federal laws, whenever the issue
involves public interest, either by virtue of the parties or the matter dealt with. The Federal
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Public Ministry is also responsible for overseeing compliance with the laws enacted in the
country and those resulting from international treaties signed by Brazil. In addition, the
Federal Public Ministry acts as a guardian of democracy, ensuring respect for the principles
and norms that guarantee popular participation. We will also analyze the main judgments
and how scholars understand this topic.
Keywords: Legitimacy. Federal Public Prosecutor’s. Public Civil Action. Construction.
Properties Financed by the SFH.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER AÇÃO. 1.1. LEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1.2.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1.3. LEGITIMIDADE AD PROCESSUM. 1.4. A LEI DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E SUA LEGITIMIDADE. 2. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. 2.1. OBJETIVO
DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. 2.2. FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. 2.3. PROMOVENTE DO FINANCIAMENTO À
UTILIZAÇÃO DO SFH. 3. PRINCIPAIS TESES E JULGADOS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO SFH. 3.1. ANÁLISE
ACERCA DOS JULGADOS. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico”, assim é a disposição da lei no artigo 16° do Código de
Processo Civil, que define como legitimado para a causa, aquele que se diz titular do direito
cuja tutela invoca, pleiteia em direito próprio, a priori somente este terá legitimidade ativa
para a ação.
Cabe ao Ministério Público Federal defender os direitos sociais e individuais
indisponíveis (direito à vida, dignidade, liberdade, etc.) dos cidadãos perante o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais,
os Juízes Federais e Juízes Eleitorais. O Ministério Público Federal atua nos casos federais,
regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver
interesse público, seja em virtude das partes ou do assunto tratado. Também cabe ao
Ministério Público Federal fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas
decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além disso, o Ministério
Público Federal atua como guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios
e normas que garantem a participação popular.
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Nos casos em que o Ministério Público Federal não tem legitimidade para propor
ação civil pública buscando apurar responsabilidade e indenização por vícios dos imóveis
construídos pelo Sistema Financeiro de Habitação, uma vez que os danos não são
individuais e homogêneos, podendo variar de imóvel a outro. Nesse contexto examinarse-à o papel do Ministério Público Federal diante do caso em questão.
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A questão envolvendo a legitimidade do Ministério Público Federal para a
propositura de Ações Civis Públicas nas demandas referentes a interesses individuais e
homogêneos, buscando apurar responsabilidade e indenização pelos vícios dos imóveis
construídos pelo Sistema Financeiro de Habitação, vem se tornando um assunto de suma
importância e também um tema atemporal, visto que em Ação Civil Pública, é também um
dos órgãos que tem a função de representação, a legitimidade ativa junto ao Sistema
Financeiro de Habitação.
O Sistema Financeiro de Habitação é um programa de crédito habitacional e foi
criado com o objetivo de reduzir o déficit do país, oferecendo parcelamento de longo prazo
com juros baixos. O Sistema Financeiro da Habitação (SFH) foi criado pelo governo federal
em 1964.
A moradia é um dos direitos sociais assegurado pela Constituição Federal de 1988,
esse direito é uma competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, a eles,
conforme aponta o texto constitucional, cabe “promover programas de construção
de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
Nesse contexto, iremos examinar todos os fatores, a legitimidade e os demais entes
envolvidos na temática.
1

LEGITIMIDADE PARA PROMOVER AÇÃO

Aquele que se sentir lesado pode buscar no Estado a garantia de seus direitos,
ocorre que é necessário que haja uma relação entre as partes, um vínculo entre os sujeitos
da demanda e o objeto da lide pretendida.
A legitimidade é de suma importância, pois integra um dos pressupostos da
condição da ação (condições preliminares).
Para que se possa postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade,
conforme comunica a redação do artigo 17.° do Código de Processo Civil, e este artigo não
é um rol taxativo do que se é exigido para a postular em juízo.
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1.1
Legitimidade do Ministério Público Federal para Propositura da Ação Civil
Pública
O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, disposição do artigo 127.º, da CF/88, bem
como a ele é assegurado a autonomia funcional, possui inúmeras funções institucionais,
assim é um órgão considerado essencial á justiça.
Através da nossa Carta Magna podemos verificar em seu artigo 129.º, as funções
institucionais do Ministério Público, e especificamente no inciso III, traz em sua redação a
possibilidade de promover inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
No mesmo artigo 129.º da CF/88, temos o parágrafo primeiro que vem a se alinhar com o
texto da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.345/1985), prevendo que a legitimação do
Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a leigitimidade de
terceiros, nas mesmas hipóteses,segundo o disposto na Constituição e na lei.
Portanto, além da legitimação supracitada, o Ministério Público também atuará
perante os Tribunais Regionais Federais, os Juízes Federais e Juízes Eleitorais, o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e para a defesa de direitos indisponíveis
por exemplo: direito à vida, dignidade, liberdade, entre outros, dos cidadãos perante aos
órgãos citados, é ainda função do Ministério Público Federal, legitimado nas questões de
interesse público, nos casos das leis editadas no país, nos casos de leis decorrentes de
tratados internacionais em que o Brasil seja parte, e que tenha assinado acordo.
Em suma, quando os assuntos estiverem correlacionados à defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a nossa lei maior
reservou ao Ministério Público essa função.
1.2

Legitimidade Ad Causam

Todos podem propor uma demanda e buscar a satisfação de seus direitos, desde
que haja a ocorrência de um vínculo entre a causa e as partes, exatamente o que traduz a
legitimidade ad causam, que é também um dos pressupostos para a admissibilidade da
ação, ter a legitimidade para agir.
Acerca da legitimidade ad causam,José Miguel Garcia Medina (2020, p. 152), ensina
sobre o tema:“consiste na pertinência subjetiva da ação, e é identificada a partir da situação
jurídica de direito material objeto da lide”. Sendo este um dos conceitos mais célebres
doutrinários.
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A legitimidade ad causamtambém pode ser traduzida como a legitimidade para
conduzir o processo, ou seja, a ligação entre autor e réu, eestá diretamente ligada ao direito
material. A existência do vínculo entre os sujeitos da demanda, a situação jurídica, e a
pertinência subjetiva para a prática de cada caso concreto e para cada ato processual.
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“A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causamou
capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição
processual (autor e réu conincidente com a sitação legitimadora, “decorrente de certa
previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso”.”
[Fredie Didier Jr., 2020, p.441].
A legitimidade ad causamse divide em legitimação ordinária e legitimação
extraordinária. Essas legitimações se referem à relação entre o legitimado e o objeto do
litígio processual.
Legitimação ordinária é aquela que defende interesse próprio, e ocorre quando
temos a concomitância entre as partes com os polos da ligação jurídica, material ou
processual.
Legitimação extraordinária, também chamada de substituição processual ou
legitimação autônoma, é aquelaque defende interesse de outro sujeito de direito,e ocorre
quando não tiver correspondência nem entre própria situação jurfdica que se submete ao
órgão judicial como objeto do juízo, vista no seu duplo aspecto ativo e passivo e nem
relação com a demanda a ser apreciada pelo determinado órgão jugador.
1.3

Legitimidade Ad Processum

Para estar em juízo, deve-se ter o que a doutrina chama de capacidade processual.
O artigo 70.º do CPC nos informa em sua redação: “ Toda pessoa que se encontre no
exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo” é a legitimidade ad
processum, relacionada com a capacidade de conduzir o processo.Essa capacidade é dada
às pessoas jurídicas e às pessoas plenamente capazes de exercer os atos da vida civil.
O Código Civil no artigo 2.º menciona, “a personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.
O texto citado corrobora e se complementa com alguns entes despersonalizados,
dentre os quais se pode citar como exemplo: a massa falida, sociedades sem personalidade
jurídica, órgãos públicos com prerrogativas próprias ( Presidência dos Tribunais, Ministério
Público, etc.), e outros que estão elencados no art. 103.º, Constituição Federal.
1.4

A Lei de Ação Civil Pública e sua Legitimidade
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Regulamentada pela Lei n.º 7.347/1985, a Ação Civil Pública vem tratar de assuntos
em que o interesse difuso e o interesse coletivo são protegidos, tais como: proteção ao
meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, histórico e turístico,
estético, urbanístico, à honra racial, religiosa e étnica e quaisquer outros interesses difusos
e coletivos, sendo essa inclusive a redação principal desta lei.
As definições acerca do significado do que é interesse difuso e o que é o coletivo,
podem ser facilmente extraídas do Código de Defesa do Consumidor que em seu artigo
81.º, § único, inciso I, erudi que:“interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”; por conseguinte, o artigo
81.º, parágrago único, inciso II, nos informa: “interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária
por uma relação jurídica base”.
Conforme se depreende da própria legislação, danos gerados, ao meio ambiente,
ao patrimônio histórico, etc., inclusive se forem gerados pelo próprio Estado, pode vir a ser
objeto e vir a sofrer uma Ação Civil Pública, para a reparação dos danos causados.
O artigo do art. 5.° da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), leciona em sua
redação quem tem a legitimidade para propositura de ação principal e da ação cautelar. A
lei da Ação Civil Pública não dá preferência a esse ou a outro ente, pois a mesma permite
que a cada um deles daquele referido rol, possa propor a ação, quer seja de forma isolada
ou na forma de litisconsórcio.
Os legitimados à propositura da demanda compreendem o Ministério Público, a
Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a autarquia,
empresa pública, fundação, ou sociedades de economia mista, a associação, inclua entre
suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente,
ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais,
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Na ação civil pública a legitimação não é singular ao Ministério Público, nos casos
em que a tutela se tratar de interesses difusos, existem outros entes públicos igualmente
legitimados. A melhor doutrina e o próprio Código de Processo Civil, chama esse fenômeno
de legitimação concorrente, porque qualquer dos entes daquele rol mencionado, tem a
aptidão para executar a referida ação, sendo assim, o Ministério Público atuará como parte
e obrigatoriamente como fiscal da lei. A legitimação concorrente é assim definida quando
duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, texto do caputdo artigo 113.º do CPC.
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2.1
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O Sistema Financeiro de Habitação, também chamado de SFH é um programa de
crédito habitacional e foi criado com o objetivo de reduzir o déficitde moradia no país,
oferecendo parcelamento de longo prazo com juros baixos para aquisição da casa própria.
Ele foi criado pelo Governo Federal em 1964, e instituído pela Lei nº 4.380, de 1964, que
dispõe sobre uma reformulação geral desse sistema, além de instituir a correção monetária
nos contratos imobiliários de interesse social, bem como criar o Banco Nacional da
Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo e outras providências.
Objetivo do Sistema Financeiro de Habitação

O Objetivo do SFH, vem capitulado na própria Lei nº 4.380, de 1964, em seu artigo
8.°, “O Sistema Financeiro da Habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a
aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da
população, será integrado”.
Em tese, a finalidade era favorecer as classes de baixa renda. Segundo as regras, a
casa obtida pelo mutuário será para uso próprio, não podendo ser revendida, alugada, ou
usada com fim comercial e por outra pessoa que não o financiado. A lei prevê a rescisão
do contrato de financiamento em caso de locação ou inadimplência do mutuário.(Bernardo
César Coura, s/ pág. 2015).
2.2

Funcionamento e Utilização do Sistema Financeiro de Habitação

A Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018,dispõe sobre os integrantes do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e
do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), as condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o
direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança.
Para a aquisição de bens e para as finalidades a que se destina o crédito a ser
utilizado no SFH podem ser enquadrados na política pública do programa Minha Casa
Minha Vida, criado em 2009, são utilizados recursos para o SFH. Podem ser utilizados para
três finalidades básicas: compra, reforma ou construção de uma casa.
As duas fontes tradicionais de recursos são a caderneta de poupança e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo a caderneta a principal. Por lei, 70% da
captação deve ser destinada a financiamentos habitacionais, sendo que, deste total, 80%
devem ser aplicados em operações do SFH, e o restante, em operações e taxas de mercado,
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conhecidas como Carteiras Hipotecárias. Pelo SFH financiam-se até R$ 90 mil, para imóveis
de até R$ 180 mil.(Bernardo César Coura, s/ pág. 2015).
O valor máximo de um imóvel que se enquadra no SFH é de R$1,5 milhão.
O financiamento não pode representar mais de 80% do valor do imóvel (incluindo as
despesas acessórias).Para se obter o benefício para o financiamento, as pessoas devem
atender a alguns pré-requisitos, tais como: ser brasileiro, naturalizado ou ter visto
permanente para estar no Brasil; não ter restrições em cadastros como: Serasa, SPC, BACEN
e Receita Federal; ter renda suficiente para pagar a prestação mensal; ter mais de 18 anos
de idade ou ser emancipado após os 16 anos.
E caso o financimento seja através de FGTS, alguns outros requisitos também
deverão ser preenchidos: trabalhar ao menos três anos sob o regime do FGTS,ser somados
períodos de trabalho consecutivos ou não, em uma ou mais empresas;não ter
financiamento ativo no SFH em nenhum local do Brasil;não possuir outro imóvel residencial
urbano, concluído ou em construção.
2.3

Promovente do Financiamento à Utilização do SFH

O SFH não é válido para qualquer imóvel. É importante que a propriedade tenha
algumas características: seja residencial e esteja em áreas urbanas;esteja registrada no
Cartório de Registro de Imóveis competente;não tenha sido negociada com o uso do FGTS
nos últimos três anos, tanto em sua aquisição quanto em sua construção;tenha um valor
igual ou menor ao estipulado pelas regras do sistema;esteja no mesmo município em que
o comprador exerce a sua ocupação principal ou no município em que o comprador resida
por, pelo menos, 1 ano.(Tecnisa, s/ pág.2019).
Para a compra da casa própria, há algumas etapas pelas quais o comprador deve
passar. A primeira delas é a aprovação de cadastro e crédito. Por isso, visitar bancos
diferentes, conhecer a taxa de juros de cada um deles e pedir uma simulação é importante
para escolher a melhor opção e se organizar para quitar as parcelas mensais.
Após a aprovação da primeira etapa, ocorre uma avaliação do imóvel a ser
financiado, para garantir que ele esteja dentro das condições estabelecidas, bem como a
análise do documentos necessários da parte. É celebrado um contrato, este deve ser
entregue à instituição financiadora.(Tecnisa, s/ pág. 2019).
3 PRINCIPAIS TESES E JULGADOS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO SFH
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou cerca de 15 (quinze) teses acerca da
matéria: Sistema Financeiro de Habitação,estas foram elaboradas pela Secretaria de
Jurisprudência, mediante exaustiva pesquisa na base de jurisprudência do Superior
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Tribunal de Justiça, dentre essas teses, somente 2 (duas)fazem alusão ao tema deste artigo
científico, sendo uma relacionada à legitimidade do Ministério Público Federal para propor
ação civil pública em defesa dos interesses de mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), e a outra relacionada à legitimidade passiva ad causam do agente
financeiro.
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Estão disponilizadas na ferramenta do próprio Tribunal – Jurisprudência em Teses
na edição n.º 86 – Sistema Financeiro de Habitação, extraídas e publicadas até 20/06/2017.
Abaixo as teses relacionadas com o supracitado título do artigo em tela:
1.
Julgados: AgInt nos EDcl no REsp 1507476/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 23/06/2016; REsp 1114035/PR, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Rel. para Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014; AgRg no
REsp 1042609/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014; AgRg no REsp 739483/CE,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2010, DJe 23/04/2010; REsp 1126708/PB, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe
25/09/2009. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 552) (VIDE
JURISPRUDÊNCIA EM TESES N. 19); O Ministério Público Federal
possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos
interesses de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação – SFH;
2.
Julgados: AgInt no REsp 1587794/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe
18/04/2017; AgRg no AREsp 569902/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe
20/02/2017; AgInt no AREsp 962219/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
19/12/2016; AgInt no REsp 1593259/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
01/12/2016; AgRg no REsp 1566012/PR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016;
AgRg no REsp 1522725/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016; Nas
ações em que se pleiteia a cobertura por vícios de construção de
imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro da Habitação, o agente
financeiro somente terá legitimidade passiva ad causam quando
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tenha também atuado na elaboração do projeto, na execução ou na
fiscalização das obras do empreendimento.
Por conseguinte, ressalta-se que a legitimação, refere-se diretamente na propositura
da ação, dentro do contexto balizador para sua representação, bem como uma forma de
coibir que a parte mais frágil, o cidadão que foi diretamente afetado ao sofrer o dano,
dentro de todo o processo, quer seja de forma contratual com as instituições financeiras,
ou, quer seja com os problemas surgidos a partir de vícios na construção do imóvel, venha
a ser mais prejudicado por ter que demandar individualmente, visto que nas teses citadas,
as matérias tratadas, são de interesse comum às partes a serem representadas.
3.1

Análise Acerca dos Julgados

Em análise sobre a questão da legitimidade para a propositura da ação civil pública,
em defesa dos interesses de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, pode-se
identificar na primeira tese consolidada, que as normas e leis vigentes neste caso, foram
ao encontro da decisão interpretativa do Tribunal Superior, quando passa a consolidar que
o MPF, tem a legitimidade para a defesa dos mutuários,cujo significado é a pessoa que
recebe, por empréstimo, os recursos financeiros para aquisição de um bem, de um imóvel
, sendo este o responsável pelo pagamento do empréstimo ao banco,através de contrato
mútuo. Assim as pessoas que recorrem ao Estado, são amparadas na aplicação efetiva da
letra da lei, sem que seus direitos lhe sejam cerceados. Isto posta o Ministério Público pode
e deve atuar em defesa da coletividade quando na necesidade da demanda judicial à
matéria concernente ligada ao SFH, agindo em nome e em defesa dos mutuários,
conforme:AgInt no RECURSO ESPECIAL N° 1398525 - BA (2013/0270418-0), Relator:
Ministro Raul Araújo; Agravante: Caixa Seguradora S/A; Advogados: Thácio Fortunato
Moreira – BA 031971, Marcus Vinicius de Carvalho – SP 324181; Agravado: Ministério
Público Federal.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EM DEFESA DOS MUTUÁRIOS INTEGRANTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. RELEVÂNCIA SOCIAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão, desta relatoria, que deu provimento
ao recurso especial do Ministério Público Federal, ora agravado, para
reconhecer sua legitimidade ativa para promover ação civil pública
na defesa de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação. 2. "O
parquet está legitimado a promover ação civil pública para a defesa
dos interesses de mutuários do Sistema Financeiro de
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Habitação"(AgRg no RESP 1.042.609/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 02/09/2014, DJe de 17/09/2014). 3.
Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
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Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Brasília, 10 de agosto de 2020 (Data do Julgamento) Ministro
Raul Araújo Relator Superior Tribunal de Justiça.
Analisando-se a segunda tese consolida de verifica-se que nas ações em que se
pleiteia a cobertura por vícios de construção de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro
da Habitação, o Ministério Público Federal não tem legitimidade ativa para ajuizar ação
coletiva objetivando a reparação de eventuais vícios de construção em imóveis financiados
pelo SFH, por não se tratar de direitos homogêneos a serem tutelados. E o agente
financeiro somente terá legitimidade passiva ad causam quando tenha também atuado na
elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, pois,
conforme AGINT:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.283.681 - AM (2011/0219346-0):
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON LINS DE
ALBUQUERQUE E OUTROS ADVOGADO: MARIA DO CARMO
SEFFAIR LINS DE ALBUQUERQUE E OUTRO(S) AGRAVADO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADOS: MURILO OLIVEIRA
LEITAO E OUTRO(S) - DF017611 MARCELA PORTELA NUNES
BRAGA - DF029929 AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : ADEMAR DE SOUZA SANTOS E OUTRO(S) AM000635 EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS PE028240
AGRAVADO:
PLANECON
PLANEJAMENTO
EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ADVOGADA: MARIA
DO CARMO S L DE ALBUQUERQUE - AM004039 AGRAVADO:
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - URBAM ADVOGADO:
JOÃO FREIRE DA CUNHA FILHO - AM000664
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA
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INEXISTÊNCIA
DE
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7,
AMBAS
DO
STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, embora reconhecendo a legitimidade ativa do
Ministério Público Federal para propor ações civis públicas, extinguiu
a ação, sob o fundamento de que, considerando as peculiaridades
descritas no acórdão, inexistiam direitos individuais homogêneos a
serem tutelados. A pretensão de alterar tal entendimento
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória bem como
o exame de contratos, o que é inviável em sede de recurso especial,
conforme preconizam as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A remansosa
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência
da Súmula 7/STJ impede também o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre
osparadigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no Resp: 1283681 AM 2011/0219346-0, Relator: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 30/05/2019, T4 – QUARTA
TURMA, Data de Publicação: Dje 21/06/2019)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Marco Buzzi (Presidente) e Luis Felipe Salomão votaram
com o Sr. Ministro Relator. Impedidos os Srs. Ministros Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira. Ausente, justificadamente, a Sra.
Ministra Maria Isabel Gallotti. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Marco Buzzi.Brasília, 30 de maio de 2019 (Data do Julgamento).
Comparando-se as duas teses, apura-se que acerca dos danos causados ao
mutuários, danos individuais e homogêneos, há legitimidade para a propositura da ação
pelo Ministério Público Federal, quando no seu financiamento surgir a necessidade de
demandar em juízo.
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No caso da segunda tese jurisprudencial consolidada, o fato de que de um imóvel
para outro podem ocorrer variações geradas pelos vícios no imóveis construídos pelo SFH,
não haveriam direitos a serem tutelados pelo Ministério Público Federal, considerando
tudo que foi descrito no acórdão. A tese supracitada foi consolidada pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região e sustentada pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Foi
ajuizada uma ação em defesa dos mutuários de um condomínio no Estado do Amazonas
na cidade de Manaus. A Ação Civil Pública tinha como objetivo tutelar direitos em que
foram adquiridos imóveis, construídos em desconformidade como projeto original
apresentado. Em consequência o Ministério Público pleiteava a indenização por danos
morais e a recuperação dos vícios nos imóveis edificados. A referida ação foi ajuizada
contra a Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguros e a construtora responsável. Ocorreu
que o Tribunal não reconheceu a legitimidade do órgão federal por entender que não se
tratava de cláusula contratual que teria um efeito "erga omnes", ou seja, para todos, não
se estendendo de maneira uniforme a todos, pois seria de um vício de construção em cada
imóvel, não devendo ser pleiteada de forma coletiva, mas sim, de forma individual, dada a
necessidade considerada pelo Tribunal de ser verificada especificamente, qual vício se deu
em cada imóvel que fora construído. Deixando a ação de ser coletiva, demandada pelo
titular da ação, o Ministério Público Federal, passou a ser parte ilegítima, tornando a
demanda a ser individual e cada mutuário a agir em defesa própria.
CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados e da pesquisa relacionada à análise da
legitimidade do Ministério Público Federal na propositura das Ações Civis Públicas,
mediante as demandas referentes a interesses individuais e homogêneos e aos
personagens envolvidos na relação entre Ministério Público Federal, Sistema Financeiro de
Habitação e os cidadãos (representados pelo MPF), vimos que as ações quem vêm sendo
propostas tem o condão de versar e fazer valer unicamente a defesa da democracia,
assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a participação popular e
acima de tudo a defesa dos interesses de pessoas menos favorecidas, tuteladas pelo
Estado. O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando e reconhecendo em suas teses
jurisprudenciais, a legitimidade do órgão em análise no sentido puro e simplesmente
ancorados na letra fria das leis regulamentadoras. No caso em que não foi reconhecida a
legitimidade do MPF como o titular da ação, pois entendeu que não havia direitos
individuais homogêneos a serem tutelados, portanto, cada cidadão parte no processo,
necessitará desembolsar um valor para demandar em juízo, há que se gerar um custo
altíssimo para àqueles que já estão em desvantagem processual no início de qualquer
contrato ou acordo entre partes, pois aqui falamos de pessoas com poucos recursos
financeiros mediante grandes órgãos financiadores e empresas da construção civil de
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grande porte, sem falar que tais entes podem ter postuladores de grande renomes para as
suas defesas.
Ao tratar de vícios em edificações semelhantes aos que foram gerados na demanda
em tela, segregar a demanda, ou individualizar processualmente os casos retratados,
dever-se-ão ser reanalisados, pois vícios de construção em sua maioria são oriundos da
mesma causa, sendo os mesmos para cada unidade autônoma. A individualização das
demandas acarretará atraso na resolução da lide. Resta demonstrado que os direitos são
coletivos, dados que os problemas apresentados atingem a todos os moradores onde
houve o dano proveniente da obra que foi mal executada, e que pode ser facilmente
comprovada, através de um laudo técnico, de um profissional da área da construção civil,
como por exemplo um Engenheiro Civil, especializado em Avaliação e Perícia de Imóveis.
Portanto, o Superior Tribunal de Justiça na consolidação da teses acerca das ações
em que se pleiteia a cobertura por vícios de construção de imóvel adquirido pelo Sistema
Financeiro da Habitação, poderá futuramente reanalisar o referido assunto, concernente à
segunda tese consolidada, ou talvez ampliar a legitimidade, pois a individualizar dos
direitos, quando se trata de vícios semelhantes e erros de construção, afeta a coletividade
de forma geral envolvida, principalmente no fator resolução x tempo x custo investido, sem
deixar de considerar, o valor a ser investido para a contratação de um advogado, pois sem
capacidade postulatória não há a possibilidade em casos dessa envergadura de se
demandar em juízo.
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RESUMO: No processo de separação conjugal a guarda de menores envolve uma série de
aspectos que devem ser considerados, dentre eles é importante salientar a guarda dos
menores frutos dessa relação. Dentre os modelos de guarda legalmente reconhecidos no
Brasil é importante destacar que atualmente vem ganhando cada vez mais espaço a
instituição de guarda compartilhada, principalmente quando é notada qualquer
animosidade entre os genitores. Este estudo teve como analisar as premissas relativas à
guarda compartilhada à luz da legislação vigente no Brasil. Através de uma revisão
bibliográfica e documental foi possível identificar que o processo de guarda de menores
no país se construiu através de diversos entendimentos acerca do direito de família, sendo
a apresentação da guarda compartilhada como uma alternativa exitosa quando se trata de
algumas problemáticas envolvendo os genitores, principalmente em relação à possíveis
animosidades. Neste sentido, concluiu-se que quando das ocorrências de conflitos entre
os genitores, seja em relação ao convívio ou ainda no que tange ao custeio e manutenção
dos menores envolvidos, é cabível que a guarda compartilhada seja instituída pelo
magistrado como forma de assegurar os direitos dos envolvidos.
Palavras-chave: Separação conjugal. Guarda compartilhada. Animosidade.
ABASTRACT: In the process of marital separation, custody of minors involves a series of
aspects that must be considered, among them it is important to highlight the custody of
the minor fruits of this relationship. Among the legally recognized custody models in Brazil,
it is important to highlight that the shared custody institution is currently gaining more
space, especially when there is any animosity between parents. This study had to analyze
the premises related to shared custody in the light of current legislation in Brazil. Through
a bibliographical and documentary review, it was possible to identify that the custody
process of minors in the country was built through different understandings about family
law, with the presentation of shared custody as a successful alternative when it comes to
some issues involving parents, mainly in relation to possible animosities. In this sense, it
43 Bacharel em Direto, Especialista em Administração Pública e Mestre em Ciências Jurídicas pela
Universidade do Vale do Itajaí
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was concluded that when conflicts occur between the parents, whether in relation to living
together or regarding the cost and maintenance of the minors involved, it is appropriate
that shared custody be instituted by the magistrate as a way to ensure the rights of those
involved
Keywords: Marital separation. Shared Guard. Animosity.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 A história e a concepção de infância e adolescência no Brasil. 1.1
A concepção de infância e a adolescência. 1.2 A infância e a adolescência: sua história. 2
Legislação brasileira de segurança de direitos às crianças e adolescentes com deficiência.
2.1 Estatuto da Criança e do Adolescente e o portador de deficiência. 2.2 Criança e do
adolescente com deficiência à luz do estatuto da pessoa com deficiência. 3 Políticas
públicas educacionais para crianças e adolescentes com deficiência visual no Brasil e o
papel do estado. 3.1 As políticas públicas brasileiras voltadas para crianças e adolescentes
com deficiência. 3.2 Crianças e adolescentes com deficiência visual: políticas públicas
específicas de acessibilidade à educação e o papel do estado
INTRODUÇÃO
O desfecho de uma relação conjugal seja constituída legalmente ou não,
eventualmente possui uma série de desdobramentos dependendo de suas peculiaridades,
sendo possível destacar as possíveis questões envolvidas quando se trata da guarda de
menores provenientes desta relação.
Os dados acerca dos aspectos relacionados à guarda de menores após o final de
uma relação apontam para a importância do debate nesta seara. Segundo o IBGE (IBGE,
2019) cerca de 20% dos casos de guarda no país são reconhecidos como guarda
compartilhada, ao passo que somente 7% eram identificadas como tal no ano de 2014, o
que determina um salto significativo a ser avaliado. Ainda de acordo com o mesmo
instituto, o aumento do número de divórcios e final de relações conjugais.
A concessão de guarda de menores de 18 anos aos genitores em casos de
separação conjugal ainda se apresenta como tema de discussão e controvérsias, sendo
importante o entendimento acerca das questões legais sobre o tema. Nota-se que o Direito
de Família tem se mostrado em constante evolução como forma de acompanhar a igual
modernização das relações parentais.
Entretanto, em alguns casos é observado a necessidade de intervenção mais
efetiva do magistrado uma vez que não há consenso entre os genitores acerca da guarda
legal dos filhos, bem como são registradas animosidades que interfiram no
desenvolvimento saudável do menor, tanto pela perspectiva física quanto psicológica.
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Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as premissas relativas à guarda
compartilhada à luz da legislação vigente no Brasil, sendo preconizados como objetivos
específicos: apontar as consequências jurídicas da separação conjugal, averiguar o
contexto histórico e os tipos de guarda existentes no Brasil, e denotar a importância da
guarda compartilhada obrigatória para atenuar a animosidade entre genitores.
A relevância social do problema a ser investigado reside no fato de que existe uma
grande necessidade de sermos criado pelos pais e, neste contexto, a guarda compartilhada
se apresenta como uma importante estratégia para a criação dos filhos, pois neste tipo de
guarda, ambos participam da criação dos filhos.
Por se tratar de um tema reflexivo, complexo e com infindáveis incertezas, a
pesquisa proposta trará grandes contribuições por propiciar a ampliação das formulações
teóricas acerca da guarda compartilhada obrigatória e, consequentemente, a possibilidade
de respostas para as problemáticas que o permeiam.
Destaca-se que a pesquisa, além de propiciar o alargamento do conhecimento,
deixa evidente que os princípios jurídicos que fundamentam a guarda compartilhada
buscam conservar a unidade familiar, despertando o senso de responsabilidade dos pais
em relação dos filhos, e isto, se consubstancia na possibilidade concreta de alterações na
vivência destes sujeitos.
No que tange aos procedimentos metodológicos, o método dedutivo foi adotado
neste estudo, que de acordo com Gil (2008, p. 9), “parte de princípios reconhecidos como
verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal,
isto é, em virtude unicamente de sua lógica”.
Foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, que consiste na exposição dos
vários autores que escreveram sobre o tema escolhido, cabendo ao estudante
[...] demonstrar que examinou o maior número possível de obras
publicadas sobre o assunto versado, sendo capaz de organizar as
várias opiniões, antepô-las logicamente, quando se apresentam
antagônicas, harmonizar os pontos de vista existentes na mesma
direção, enfim, tem de ser capaz de apresentar um panorama das
várias posições, de maneira clara e didática (NUNES, 2018, p. 32-33).
Deste modo, utilizou-se a doutrina e a jurisprudência, além das legislações,
realizando comparações e comentários sobre as inovações trazidas ao mundo jurídico. Ao
final do trabalho, procurou-se fazer uma organização lógica e sistemática dos diversos
aspectos abordados, fazendo as necessárias conclusões dos autores utilizados.
1 A SEPARAÇÃO E A GUARDA DE MENORES NO BRASIL
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1.1 Consequências jurídicas após a separação
A separação de um casal sempre foi permeada de nuances que dificultavam a
efetivação legal desta dissolução de união, sendo possível identificar nas legislações mais
antigas que o casamento só seria desfeito em caso de morte de um dos cônjuges ou pela
nulidade do casamento.
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Porém, a Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, se apresenta como um grande
avanço ao consolidar na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o desfazer
de uma relação através da separação conjugal e o pioneirismo do divórcio, ou seja, em
termos jurídicos o casal não teria mais vínculos conjugais qualquer.
Nota-se que com a Lei nº 6.515/1977, há uma evolução em relação que
tradicionalmente se reconhecia legalmente como separação de um casal, demonstrando
inclusive uma evolução das leis em relação ao que se apresenta atualmente na sociedade,
alterando de forma significativa o que era colocado no Direito de Família.
Neste sentido o casal sob a ótica legal já não é considerado mais como tal, porém
algumas situações precisam ser resolvidas, uma vez que a história construída por ambos
possui uma série de situações que necessitam de encaminhamentos.
De acordo com Silva (2015), com o aumento do número de separações e divórcios
no país é compreensível o aumento da discussão acerca das consequências deste
fenômeno, o que torna necessário a tomada de uma série de decisões acerca de questões
importantes como a separação de bens, guarda de filhos menores, pagamento de pensão
alimentícia, cuidados com animais de posse comum, entre outros.
Observa-se que a separação entre cônjuges acarreta uma série de fenômenos que
devem servir de foco do desenvolvimento de estudos jurídicos que possam atender de
forma igualitária todos os envolvidos, abrangendo questões de interesse de todos e
principalmente atendendo aos direitos dos mesmos.
Dentre as consequências jurídicas reconhecidas como comuns após uma
separação Oliven (2020) elucida que ser possível citar a partilha de bens, a interrupção de
dos deveres conjugais, a diluição do regime matrimonial de bens, a necessidade da
instituição de guarda e pensão para filhos menores entre outros. Segundo Hubner e
Hubner (2021) é importante destacar que este último se apresenta como uma das questões
mais relevantes nos tribunais de família em consideração a vida de menores envolvidos,
uma vez que neste âmbito se discutir laços afetivos e despesas financeiras.
Neste sentido, nota-se que a guarda de menores se revela um dos primas mais
preponderantes no que tange ao direito de família e deve servir de base para
esclarecimentos no âmbito jurídico.
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1.2 A guarda de menores no Brasil
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Contudo, a guarda de menores com vinculação ao casal em processo de separação,
requer atenção, uma vez que envolve aspectos relacionados ao princípio de proteção ao
menor, as necessidades de relacionamento com os pais e as implicações legais diretamente
ligadas ao menor.
Nos casos em que a separação ocorra de forma consensual e não tenha filhos
menores de 18 anos, este tipo de dissolução de união é resguardada pela nova lei do
divórcio. De acordo com a Lei nº 11.411, de 4 de janeiro de 2007, tanto a separação
consensual quanto o divórcio igualmente amigável, não necessitam ser realizados na
presença de um juiz de direito, ou seja, podem ser devidamente solucionados em um
cartório na presença de um advogado habilitado.
Observa-se que na ausência de menores, bem como de bens materiais constituídos
entre os membros do casal, o processo de separação ocorre de forma mais fácil e é
determinado principalmente pela vontade dos componentes do casal, tornando o
imbróglio de mais solução.
Destaca-se que quando são envolvidos menores de 18 anos, devem ser
consideradas aspectos relacionados à guarda e pensão alimentícia, o que condiciona este
tipo de separação ou divórcio à determinação judicial. Segundo Galvão (2012) a decisão
da permanência da obrigatoriedade de um acordo judicial formal acerca da guarda de
menores após uma separação, se mostra pertinente principalmente por conta da
necessidade de assegurar os direitos do menor envolvido, considerando a proteção
integral do mesmo.
Nota-se, portanto, que no processo de separação de um casal, caso seja
oficializado que existem menores de 18 anos frutos da relação, a efetivação da dissolução
desta união necessita, invariavelmente, da certificação de um juiz de direito, principalmente
como forma de assegurar que o menor envolvido tenha seus direitos básicos assegurados,
com o consenso em relação à questões como guarda, visitas e pensão alimentícia. Neste
cenário é de suma importância o levantamento das peculiaridades que envolvem o
processo de guarda no Brasil atualmente, tornando-se imprescindível a contextualização
histórica deste processo, a apresentação dos tipos de guarda e as bases legais da guarda
compartilhada.
2 GUARDA DE MENORES
COMPARTILHADA

NO

BRASIL:

A

EVOLUÇÃO

ATÉ

A

GUARDA

2.1 Contextualização histórica da guarda de menores no Brasil
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De acordo com Amin (2017), no Código Civil de 1916 a guarda de menores era
estipulada ao ser avaliada a culpabilidade de um dos genitores pela dissolução da união,
ou seja, a responsabilidade sobre o menor se daria ao cônjuge que fosse inocente em
relação à separação, atribuindo ao outro a alcunha de culpado pela dissolução da família.
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Observa-se que o processo de guarda reconhecido pelo código da época apontava
de forma direta para a culpa de um dos cônjuges em relação ao fim do compromisso
matrimonial, sendo reservado à parte inocente a guarda do filho menor, o qual passava a
ser um tributo e atestado de inocência. Tal visão se mostra conservadora principalmente
pela sua característica de reconhecimento da guarda como instrumento de apelação à
moral, uma vez que o cônjuge que permanecesse com os filhos seria reconhecido
socialmente como aquele que fora vítima na separação.
Tal conservadorismo é ainda mais presente quando se trata da culpabilidade sob
a mãe, conforme apresentado por Dias (2015):
Na hipótese de serem ambos os pais culpados, os filhos menores
podiam ficar com a mãe, isso se o juiz verificasse que ela não lhes
acarretaria prejuízo de ordem moral. Mas se a única culpada fosse a
mãe, independentemente da idade dos filhos, eles não podiam ficar
em sua companhia. Essas regras, encharcadas de conservadorismo,
deixavam de priorizar o direito da criança. Questionava-se apenas a
postura dos genitores, como verdadeira ameaça, quase uma
intimidação em prol da mantença do casamento (p. 519).
Neste cenário, é possível identificar, portanto, que nos casos apresentados à época,
a guarda era determinada pela moralidade dos genitores, os quais seriam avaliados pelos
juízes como responsáveis pela tutela dos menores, desde que assegurassem a ordem moral
dos filhos.
No entanto, com o advento da Constituição Federal do Brasil de 1988, é descartado
caráter da culpabilidade como forma de designar a guarda de filhos menores, e se adverte
acerca da necessidade de reconhecimento do interesse da criança ou adolescente
envolvido, bem como a igualdade de responsabilidade entre ambos os genitores.
Os desejos da criança também foram observados na instauração do Código Civil
(CC/2002), e seu texto original versava que a guarda de menores deveria ocorrer de forma
unilateral, sob responsabilidade de um dos cônjuges, tendo o outro direito de convivência
através de visitas devidamente acordadas.
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Nota-se a semelhança entre este tipo de guarda estipulada pelo primeiro texto do
Código Civil e a lei anterior, porém com uma maior preocupação no bem-estar do menor,
não necessariamente como uma forma de punição ou de recompensa.
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Porém, a Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008, passa a considerar a possibilidade
do compartilhamento da guarda de menores:
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1º Compreende-se [...] por guarda compartilhada a
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai
e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder
familiar dos filhos comuns (BRASIL, 2008).
Neste contexto, observa-se a origem do termo guarda compartilhada,
considerando pela primeira vez a possibilidade de um acordo minimamente harmonioso
de convívio do menor com ambos os genitores, bem como de divisão dos compromissos
inerentes à vida do mesmo, com divisão justa e igualitária de diretos e deveres dos pais.
Para Brito e Gonsalves (2013), esta mudança da legislação brasileira se deu por
diversos fatores, com destaque para a observação do aumento do número de
reivindicações dos genitores não reconhecidos como detentores legais da guarda dos
filhos acerca da necessidade de maior contato com o mesmo, bem como diversas
avaliações de impactos da guarda unilateral no menor em detrimento do convívio com o
outro genitor.
Nota-se que a guarda compartilhada se constituiu principalmente em razão do
atendimento de demandas específicas dos genitores que não eram contemplados no
modelo de guarda até então adotado, sem o devido contato com os menores ou ainda
com custeios que não se justificavam, além de servir como base para casos em que eram
notados explícitos atos de alienação parental.
2.2 Tipos de guarda no Brasil
O ordenamento jurídico brasileiro atual reconhece dois tipos de guarda legal de
menores de 18 anos, a guarda unilateral e a guarda compartilhada, sendo as mesmas
instituídas no Código Civil de 2002, porém existem jurisprudências favoráveis a outros tipos
de guarda, como a guarda alternada e a guarda por aninhamento.
A guarda unilateral está fundamentada no Código Civil de 2002, entre os artigos
1.583 a 1.590, possibilitando realizar o recorte das determinações acerca deste tipo de
guarda: “§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a
alguém que o substitua [...]”.
362

www.conteudojuridico.com.br

Nota-se que, por definição, a guarda unilateral se apresenta como aquela em que
o menor estará sob responsabilidade de um dos genitores, ou como a lei versa de alguém
que o substitua em caso de falta do mesmo. É importante salientar que esta determinação
não isenta o outro genitor a não se responsabilizar, porém deixa clara a dominância de
deveres à um responsável.
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Lôbo (2015) aduz que este tipo de guarda, que antes era tida como regra nos casos
de determinação legal para a responsabilização de genitores, passa a ser encarada como
uma alternativa em casos mais específicos, porém por vezes necessários, como a afirmativa
de não desejo de guarda por um dos genitores ou em casos de atenção especial de
determinado genitor por conta de necessidades específicas do menor. Para o autor este
tipo de guarda, ainda que seja reconhecida como antiga é uma das possibilidades de
definição de guarda de menores em maior uso no Brasil.
Ainda na análise deste tipo de guarda, o Código Civil vigente versa sobre os
critérios que devem ser verificados para o estabelecimento de quem será o guardião do
menor:
§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores
condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para
propiciar aos filhos os seguintes fatores
I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar;
II – saúde e segurança
III – educação (BRASIL, 2002).
Nota-se neste artigo que no caso do estabelecimento da guarda unilateral devem
ser considerados para fins de determinação daquele que será reconhecido como guardião,
as condições de maior relação de afeto do menor com o genitor e sua família, as melhores
opções de cuidados com saúde e que ofereça maior segurança, bem como sejam
verificadas as condições de educação como acesso à escola e acompanhamento da vida
escolar.
Observa-se que a guarda unilateral se mostra uma realidade mais proeminente no
país e que atende a maioria dos casos que são atendidos no Poder Judiciário, sendo então
o modelo mais expressivo, o que não necessariamente se apresenta como o mais eficaz ou
de melhores resultados aos envolvidos, uma vez que na maioria das vezes, principalmente
em casos de animosidades, é notado que a maior responsabilidade em todos os sentidos
recai sobre o guardião legal, ao passo que em muitas ocasiões o genitor não guardião não
tem tanto contato com o menor.
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Ainda que a guarda unilateral seja uma determinação de que um genitor será
responsável pelo menor em questão, a mesma também versa acerca das responsabilidades,
direitos e deveres do genitor que é considerado guardião legal do menor, uma vez que
este não será excluído da vida do mesmo, devendo cumprir com suas atribuições.
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Sobre isto, o Código Civil vigente no Brasil preconiza em seu Art. 1.583 que
§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a
supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal
supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para
solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou
subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente
afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos
(BRASIL, 2002).
É observado assim, que a supervisão determinada pela lei é um direito e um dever
do genitor não reconhecido como guardião, uma vez que este tem responsabilidades para
com o menor, sendo então obrigado a zelar pelo bem-estar do mesmo, bem como pelo
desenvolvimento físico e intelectual do filho, tendo o direito de acesso à informações
acerca da vida escolar e dos cuidados de saúde, bem como de solicitar informações e
prestação de contas do guardião legal do menor.
Com o advento da sociedade e a busca pelo estreitamento das relações parentais,
o número de genitores em busca de convívio com os filhos após uma separação conjugal
aumentou de forma significativa, o que determinou que o Direito de Família também se
reinventasse, e através da Lei nº 11.698/2008 instaurasse o reconhecimento da guarda
compartilhada no país.
Da mesma forma que a guarda unilateral, a guarda compartilhada também é
determinada e definida pelos artigos 1.583 até 1.590 do Código Civil de 2002 (alterados
pela Lei nº 11.698/2008).
Observa-se, que este tipo de guarda se conceitua como aquela em que todos os
processos que envolvem o menor serão igualmente divididos por ambos os genitores,
desde a divisão de responsabilidades até o exercício dos deveres e o gozo dos direitos
como pais, respeitando assim o poder familiar sob estes filhos.
Em consideração ao princípio de compartilhamento de responsabilidades, este
tipo de guarda não considera critérios para avaliação de concessão de guarda para
determinado genitor, porém é necessário que sejam verificadas questões como o domicílio
do menor em questão, sendo determinado legalmente que: “[...] § 3º Na guarda
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compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor
atender aos interesses dos filhos” (BRASIL, 2002).
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É possível verificar, portanto, que ainda que a guarda do menor seja compartilhada,
e por esta razão todos os princípios legais sobre o menor sejam de responsabilidade de
ambos os genitores, é de fundamental importância que seja determinado um domicílio fixo
para atender quaisquer demandas específicas a este, sendo então necessária uma avaliação
dos interesses do menor para tal estabelecimento.
Observa-se nestes quesitos que a guarda compartilhada não se apresenta como
uma situação em que os genitores devem estabelecer a criação dos menores de forma
dividida em casa cenário, mas sim com o compartilhamento de responsabilidades e
convivência, o que não afasta a necessidade do estabelecimento de um local de moradia
fixo, ou ainda do pagamento de ordens financeiras.
Assim como a guarda unilateral, a guarda compartilhada deve ser requerida em
juízo em conformidade com o estabelecido no Código Civil vigente que
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:
I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer
deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução
de união estável ou em medida cautelar (BRASIL, 2002).
Nota-se que, há duas possibilidades de determinação legal da guarda
compartilhada, sendo a primeira através do requerimento dos genitores e segunda através
de uma ordenação do juiz de direito. Sendo realizada através dos genitores, esta deve ser
feita respeitando o consenso de ambos no ato da separação ou divórcio, bem como a
posteriori, sendo possível ainda através de medida cautelar. Caso a guarda legal seja
decretada pelo juiz de direito, este ato será em resposta a avaliação do mesmo para com
as necessidades e interesses do menor, com a devida avaliação do convívio do mesmo com
os genitores.
Deste modo, torna-se evidente que a guarda compartilhada se apresenta de forma
ambígua, primeiro como uma evolução nas relações parentais e em segundo plano como
uma forma de assegurar o convívio igualitário de menores com seus pais, o que poderia
ser dificultado nos casos de guarda unilateral.
3 A GUARDA COMPARTILHADA OBRIGATÓRIA COMO SOLUÇÃO LEGAL PARA CASOS
DE ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES
3.1 Análise da (não) obrigatoriedade da guarda compartilhada
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A primeira determinação de concessão de guarda compartilhada é o consenso
entre os genitores para que sejam devidamente divididas as responsabilidades com o
menor em questão, ou que tenham uma decisão por outro tipo de guarda que favoreça
ambos, uma vez que nem sempre, a atribuição da guarda à somente um dos pais, atende
ao melhor interesse da criança. Neste sentido, a guarda compartilhada tem se apresentado
como importante alternativa para resguardar a integridade dos laços decorrentes da
relação parental.
Porém, existem casos em que os genitores não possuem acordo sobre o processo
de guarda, o que determina a intervenção do magistrado, conforme apresentado pelo
Código Civil:
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:
[...];
II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do
filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio
deste com o pai e com a mãe (BRASIL, 2002).
Nota-se que a possibilidade de decreto do magistrado em relação à guarda
compartilhada se dá prioritariamente em decorrência das necessidades para o bom
desenvolvimento do menor e, em segundo plano, pela necessidade de convívio com os
pais e as respectivas famílias. Insta salientar que o melhor interesse da criança e do
adolescente após a separação conjugal perpassa por aspectos relacionados ao
desenvolvimento, tais como, saúde, educação, lazer, alimentação, moradia, entre outros.
Sobre estas necessidades, Schneebeli e Menandro (2014) afirmam que o convívio
com os genitores, principalmente quando esta relação já ocorria antes da separação
conjugal, é de grande importância para o desenvolvimento psicológico e social do menor,
uma vez que as relações de parentalidade são fundamentais para o ser humano. Destacam
ainda que
O escopo da lei é proteger o interesse dos menores, partindo do
pressuposto de que o melhor para crianças e adolescentes é ter o
mesmo convívio com a mãe e o pai, mantendo ao máximo os vínculos
e as relações estabelecidas, tal como teriam se não houvesse ocorrido
a separação (SCHNEEBELI; MENANDRO 2014, p. 176).
Neste sentido, é possível verificar que o Direito de Família mediante o estipulado
pela guarda compartilhada passa a compreender que as relações de parentalidade são
fundamentais para que os menores envolvidos em uma separação, principalmente ao
buscar preservar os vínculos doravante estabelecidos com seus genitores.
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3.2 Aplicação da guarda compartilhada
Insta salientar que a guarda compartilhada visa estabelecer a igualdade na decisão
em relação ao filho ou corresponsabilidade em todas as situações existenciais, pois prioriza,
sobretudo, a manutenção do poder familiar, sua extensão, a igualdade no exercício da
parentalidade, bem como a distribuição de funções, evitando que um dos pais atue como
coadjuvante, privilegiando assim, a continuidade das relações entre filhos e pais.
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Sendo assim, a decisão do juiz pela guarda compartilhada deve estar
fundamentada no Art. 1.584, inciso II, parágrafos 1º e 2º do Código Civil de 2002:
[...];
§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o
significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude
de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo
descumprimento de suas cláusulas.
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda
do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder
familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos
genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor
(BRASIL, 2002).
Observa-se que após as devidas orientações das especificidades da guarda
compartilhada aos genitores o juiz realiza a avaliação pertinente à concessão da guarda do
menor. Esta etapa do processo é de grande importância para que os genitores tenham
total conhecimento acerca das implicações de cada um no processo de guarda
compartilhada, considerando não somente os direitos que lhes assistem, mas também os
deveres que lhes são imputados.
Nos casos em que não exista acordo entre os pais, cabe ao magistrado aplicar a
guarda compartilhada, com exceção se houver alegação de um dos genitores de que não
tem intenção e desejo de obter a guarda do menor em questão. Para tanto, o juiz deve
considerar uma série de aspectos para determinar se de fato a guarda compartilhada é a
melhor solução.
Esta avaliação é essencial, conforme lecionado no Art. 1.584, inciso II, parágrafo 3º:
§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de
convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação
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técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à
divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe.
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Nota-se que o embasamento para que o juiz de direito determine a guarda
compartilhada como a melhor forma para que os genitores tenham direitos sobre o menor
parte principalmente da orientação de profissionais devidamente especializados, os quais
analisam de forma consistente os critérios para que o menor tenha a melhor convivência.
Sobre esta análise multidisciplinar Alves, Arpini e Cúnico (2015) afirmam que a
equipe de avaliação acerca dos aspectos pertinentes à guarda deve, preferencialmente, ser
composta por profissionais técnicos de diversas áreas, como serviço social, psicologia,
direito entre outros, o que proporciona uma avaliação mais detalhada e fidedigna.
Evidencia-se que este tipo de avaliação multidisciplinar é de suma importância
para que o magistrado tenha consistência em sua decisão, uma vez que a avaliação
multidisciplinar verifica de forma prática como se dará o dia a dia do menor em situação
de guarda compartilhada, bem como as possibilidades e limitações de cada genitor em
cumprir com o que fora acordado no momento do estabelecimento da guarda.
Nos casos em que sejam verificadas pelo magistrado a falta de consenso em
relação à guarda do menor e que ambos os genitores tem condições e desejo de obter
este fundamento, o juiz pode instaurar a guarda compartilhada obrigatória, não como um
instrumento autoritário ou punitivo, mas sim como uma alternativa de para a solução de
possíveis animosidade que possam prejudicar o bom desenvolvimento do menor (COSTA;
FRIZZO; LOPES, 2015).
Observa-se, portanto, que a guarda compartilhada pode ser determinada
mediante a necessidade de intervenção judicial frente a questões não resolvidas dos
genitores, se apresentando como uma alternativa viável de evitar maiores conflitos, como
por exemplo a alienação parental.
Sobre este fenômeno, Schaneebeli e Menandro (2014) salientam que a alienação
parental se define pela utilização de má fé de um dos cônjuges para com o menor com o
intuito de difamar o outro genitor, em geral aquele não detentor da guarda, o que se
apresenta como uma possibilidade de inibição mediante o compartilhamento da guarda.
Torna-se claro que no que tange às animosidades, em especial a alienação
parental, a guarda compartilhada se apresenta como uma alternativa capaz de reduzir
essas pendências no processo de criação e responsabilidade com o menor em questão,
uma vez que ambos os genitores terão contato e responsabilidades de forma igualitária
com o menor.
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Um outro aspecto a respeito da guarda compartilhada que necessita de atenção,
principalmente quando determinada de forma obrigatória por conta de animosidade entre
os genitores, é a resistência ao entendimento acerca dos acordos firmados para tal.
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Neste cenário é possível verificar que a guarda compartilhada ainda é vista como
uma alternativa que merece ser explicada e divulgada, principalmente para que não sejam
criadas celeumas em relação à criação dos menores envolvidos, tanto em relação à
possibilidade de alienação parental quanto pelo não cumprimento do que fora
determinado pelo juiz.
CONCLUSÃO
O levantamento dos aspectos relacionados à obrigatoriedade da concessão de
guarda compartilhada após uma separação em casos de animosidades por parte do
magistrado, perpassa pela compreensão de fatores que indicam a necessidade de maior
investimento em estudos que justifiquem tal prática.
Foi possível observar que a guarda compartilhada, ainda que não seja a opção mais
utilizada no país, se mostra uma opção favorável quando do caso de animosidades entre
os genitores, uma vez que preconiza o compartilhamento igualitário de deveres e
compromissos com os menores envolvidos entre ambos os pais.
Enquanto resposta a possíveis casos de animosidades entre genitores o que
invariavelmente determinam em ocorrência de alienação parental, a aplicação da guarda
compartilha como iniciativa por parte dos magistrados se mostra uma resposta eficaz, uma
vez que coíbe essa questão, buscando prezar pelo bem estar e qualidade de vida, bem
como garantia de direitos de todos os envolvidos no processo.
Neste sentido, em suma, no caso de discordâncias entre os genitores, em que
ambos não conseguem chegar a um senso comum em relação à guarda e aos pormenores
da mesma, cabe ao magistrado a instituição desde tipo de guarda como forma de
assegurar os direitos de todos os envolvidos, sendo então a aplicação da guarda
compartilhada como a mais viável a fim de mitigar as animosidades entre os pais de um
indivíduo menor.
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RESUMO: O presente trabalho versa sobre o abandono afetivo inverso no ponto de vista
jurídico brasileiro, com ênfase na responsabilização civil dos filhos que abandonam
afetivamente seus genitores idosos. O objetivo geral do trabalho é verificar se a omissão
na legislação brasileira em garantir sanção aos filhos pelo não amparo afetivo dos pais
idosos, provindo do convívio familiar, impede a devida punição do responsável. O método
utilizado na pesquisa é o dedutivo. Este estudo justifica em função do crescimento
significativo da expectativa de vida e consequentemente o aumento da população idosa
com mais de 60 anos no brasil, e nesta faixa etária a maioria das pessoas tem sua saúde
debilitada o que gera a necessidade do apoio dos seus familiares, mas nem todos
conseguem este apoio seja ele material ou afetivo. O resultado demonstra que a omissão
na legislação brasileira em ter uma sanção aos filhos pelo não amparo afetivo dos pais
idosos, provindo do convívio familiar, não impede a devida punição do responsável, que a
doutrina e jurisprudência chamam de abandono inverso.
Palavras-chave: Estatuto do idoso; Abandono afetivo; Responsabilidade civil.
SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. A afetividade e o direito do idoso a luz da legislação brasileira;
2.1 o direito da pessoa idosa e sua proteção jurídica; 2.2. Abandono afetivo e material; 2.3.
O afeto como valor jurídico - 3. Responsabilidade civil dos filhos por abandono afetivo dos
pais idosos; 3.1. O princípio da afetividade na legislação brasileira; 3.2.
Dano decorrente do abandono afetivo e análise da jurisprudência; 3.3. Projeto de lei
nº 4.229/2019 – 4. Considerações finais- Referências
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho versa sobre o abandono afetivo inverso no ponto de vista
jurídico brasileiro, com ênfase na responsabilização civil dos filhos que abandona
afetivamente seus genitores idosos. O abandono afetivo traz sérios problemas a saúde da
44 Mestra em Direito e Práticas Públicas. Professora da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do
Tocantins (FCJP) e-mail: diolina.santiago@unest.edu.br
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pessoa idosa que vai além dos aspectos psicológicos, prejudicando sua saúde física. Visto
que o descaso e a indiferença afetam a dignidade humana e ocasionam a tristeza e
decepção.
De acordo Almeida (2016, p. 11),
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Pois mesmo que o afeto seja um fato social e psicológico, a falta dele
começa a gerar danos emocionais que podem se estender e eternizar
ao longo da vida, ou no final dela (como é o caso dos idosos), razão
pela qual a falta de afeição pode constituir dano moral, na medida
em que afeta diretamente a dignidade da pessoa humana.
O principal questionamento que se pretende responder no decorrer da pesquisa é
se a Legislação Brasileira garante de fato a responsabilidade civil dos filhos que abandonam
afetivamente os pais idosos. Visto que o desamparo afetivo dos filhos para com os
genitores com idade avançada é uma afronta aos princípios do direito de família e aos
direitos dos idosos, causando danos a dignidade da pessoa idosa e deve ser visto não
apenas para responsabilizar civilmente os responsáveis, mas como uma forma real de
garantir os direitos dos idosos previsto na lei 10.741/03, Estatuto do Idoso e na
Constituição Federal.
Esta pesquisa se justifica no meio acadêmico pelo fato de ser um objeto de estudo
importante para o direito de família, visto que os filhos podem ser responsabilizados por
deixarem os seus genitores em situação de abandono afetivo, isso porque este abandono
causa danos físicos e emocionais e conforme a legislação brasileira, comprovado em juízo
o dano sofrido, patente o nexo causal entre a ação e o resultado, a indenização civil é
devida, de modo que a conduta fere o direito do ofendido, gerando o dever de indenizar,
previsto no art. 186 c/c 927 do Código Civil (BRASIL, [2021a]).
Justifica-se, ainda, no âmbito social, em função do crescimento significativo da
expectativa de vida e consequentemente o aumento da população idosa com mais de 60
anos no brasil, e nesta faixa etária a maioria das pessoas tem sua saúde debilitada o que
gera a necessidade do apoio dos seus familiares, mas nem todos conseguem este apoio
seja ele material ou afetivo.
O objetivo geral do trabalho é verificar se a omissão na legislação brasileira em
garantir sanção aos filhos pelo não amparo afetivo dos pais idosos, provindo do convívio
familiar, impede a devida punição do responsável.
Os objetivos específicos são: a) verificar o que prevê o Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/2003), o Código Civil Brasileiro (Lei nº 13.105/2015) e a Constituição Federal
Brasileira / 88 sobre o dever jurídico dos filhos para com os pais idosos; b) averiguar o que
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traz a jurisprudência sobre a responsabilidade civil diante abandono afetivo; c) demonstrar
as consequências que o abandono afetivo do idoso provoca a estes indivíduos.
O primeiro capítulo é sobre a afetividade e o direito do idoso a luz da legislação
brasileira com ênfase no abando inverso, estatuto do idoso e a responsabilidade civil dos
filhos por abandono afetivo dos pais idosos. Será abordado também no segundo capítulo
um estudo sobre o projeto de Lei nº 4.229/2019 que propõe uma alteração no Estatuto do
idoso para prever a responsabilidade do filho pelo abandono afetivo dos pais idosos.
Para alcançar esse fim a pesquisa utiliza a metodologia do trabalho jurídico, com
o método dedutivo. Será realizada, por meio de pesquisa exploratória, bibliográficas e
documentais em doutrinas atualizadas e documentais (legislações e jurisprudências). No
intuito de verificar se a omissão na legislação brasileira em garantir sanção aos filhos pelo
não amparo afetivo dos pais idosos, provindo do convívio familiar, impede a devida
punição do responsável.
Na busca do melhor entendimento da legislação para a responsabilização civil dos
filhos pelo abandono afetivo dos pais idosos e no intuito de demonstrar que o desamparo
afetivo dos filhos em relação aos pais idosos fere aos princípios do direito a família e os
direitos dos idosos, causando danos a dignidade da pessoa idosa e deve ser visto não
apenas para responsabilizar civilmente os responsáveis, mas como uma forma real de
garantir os direitos dos idosos previsto na lei 10.741/03, Estatuto do Idoso e na
Constituição Federal.
2 A AFETIVIDADE E O DIREITO DO IDOSO A LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
A afetividade é a base de toda família e a falta do afeto causa prejuízo a parte mais
vulnerável, no caso do idoso o abandono afetivo provoca efeitos na sua saúde física e
psicológica. Como aborda Calderón (2017, p. 158), “a afetividade passou a prevalecer sobre
os critérios econômicos, políticos, religiosos, sociais, de interesse do grupo familiar, enfim,
preponderou sobre os demais fatores que influenciavam os vínculos familiares até então.”
O critério afetivo que até tempos atrás era colocado como segundo plano na
formação das famílias brasileiras, hoje ganha destaque, visto que a afetividade e a
solidariedade é a base para que se mantenha as relações familiares.
Como afirma Lobo (2012, p. 69 apud SOUZA, 2016, p.12):
O princípio da afetividade fundamenta as relações interpessoais e o
direito de família nas relações socioafetivas de caráter patrimonial ou
biológico e na comunhão de vida. A família contemporânea não se
justifica sem que o afeto exista, pois este é elemento formador e
estruturador da entidade familiar, fazendo com que a família seja
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uma relação que tem como pressuposto o afeto, devendo tudo o que
for vinculado neste ter a proteção do Estado.
Segundo Silva (2018, p. 32),
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o interessante é que a afetividade pode ser olhada como uma pedra
angular que se assenta em bases que não são movediças, são bases
bem sólidas e consolidadas, que é o próprio Princípio da Afetividade
que é decorrente da Dignidade Humana, pois aquele enseja um dever
de recíproco cuidado que os membros da família devem ter entre si.
Não é uma faculdade, é uma obrigação de fazer o que dispõe o comando
normativo. Como dito, os princípios constitucionais não são protocolo de intenções ou
simplesmente valores, são deontológicos.
Como afirma Silva (2018, p. 06), sobre afeto,
O afeto é considerado fundamental para existência de um indivíduo,
devendo ele estar presente nas relações familiares, existe uma
diferença entre afeto e amor, o afeto é justamente essa interação
entre pessoas que por seguinte pode ter carga positiva ou negativa,
sendo a positiva o amor, na negativa o ódio.
A afetividade é um dos princípios que garante a dignidade e qualidade de vida.
Não se compreende ao fato de impor aos filhos a amar os seus pais, mas garantir do direito
de uma velhice digna.
Como descreve Silva (2018, p. 41),
É certo que a afetividade assim como a manutenção da família na
vida do idoso são elementos caracterizadores de uma velhice digna,
crucial para saúde psicológica da pessoa. Por esse motivo, mesmo
sem haver disposição expressa acerca do direito à afetividade nos
textos legais, mas por representar a concretização 40 de uma
dignidade plena ao longo de toda vida, é de suma importância que
tal direito seja garantido a pessoa idosa.
Seguindo essa mesma linha, Silva (2018, p. 52) destaca que a valorização da
afetividade como princípio fundamental e realça sua importância no direito da família e
que ausência deste princípio provoca danos e que os mesmos devem ser considerado no
ordenamento jurídico para que haja reparação, “todavia, ao passo que confere uma gama
de direitos a todos os indivíduos, sua omissão também gera obrigação na medida em que
é violado.”
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A pessoa idosa precisa de atenção, carinho, cuidado e afeto, visto que, o peso da
idade torna a saúde física emocional mais frágil e assim a convivência familiar se torna um
fator fundamental para a qualidade de vida destas pessoas. E somente a afetividade e
solidariedade consegue manter este vínculo.
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2.1 O DIREITO DA PESSOA IDOSA E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA
A perspectiva de vida no Brasil tem aumentado nas últimas décadas este cenário
elenca um novo debate no ordenamento jurídico sobre a responsabilidade civil dos filhos
maiores com os pais idosos em situação de abandono afetivo. O direito do idoso tem que
ser garantido. Neste sentido Ramos (2014, p.122), destaca que,
Os velhos são sujeitos de direitos, o que comprova que o fato de as
pessoas irem envelhecendo não lhes retira, em hipótese alguma, a
sua dignidade, porquanto continuam sendo seres humanos,
portadores dos mesmos direitos dos quais são sujeitas todas as
criaturas de semblante humano. Dessa forma, nenhuma sociedade
pode ignorá-los, deixando de desenvolver políticas públicas voltadas
a atender às suas necessidades, necessidades essas facilmente
averiguáveis a partir do simples conhecimento da realidade desse
segmento em cada sociedade.
A certeza que estes indivíduos são sujeitos de direitos e que necessita de atenção
redobrada diante as consequências a velhice traz como dificuldade de locomover,
problemas de saúdes e pouco conhecimento sobre as novas tecnologias coloca os mesmos
em situação de vulnerabilidade. E segundo Leite (2017, p. 56):
necessitar do outro se torna um problema, sobretudo quando não se
pode sequer interagir com o outro, pois as ruas, os sinais de trânsito,
os elevadores, as portas de acesso não foram pensados de modo
democrático e diferente para os diferentes e, assim, o
envelhecimento passa a ser sinônimo de isolamento e frustração.
Como afirma Viegas (2016, p. 8), fez se necessário a garantia dos direitos dos
idosos em lei,
Diante do descaso sofrido pelo idoso, a vigência de dispositivos no
ordenamento jurídico fez-se indispensável, constando na
Constituição Federal 1988, no Código Civil Brasileiro - Lei
10.406/2002, e nas leis específicas - Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), Lei nº 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso) e a Lei Orgânica
da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993).
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A pessoa idosa como toda e qualquer pessoa humana deve ser beneficiada dos
direitos fundamentais e cabe a obrigação da família, da comunidade e da sociedade
promover sua efetivação do direito à vida, à dignidade, ao respeito, entre outros direitos
fundamentais visto que está garantido na Lei nº 10.471/03 o Estatuto do Idoso nos artigos
2º e 3º,
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Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade.
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
(BRASIL, [2021c], não paginado).
Bertolin (2014, p. 15), descreve que:
Há uma estreita relação entre o princípio da dignidade da pessoa
humana e a situação do idoso, posto que tal princípio impõe pela
obtenção de mínimas condições para uma vida autônoma e saudável,
que deve ser preservada em todas as fases da vida de um indivíduo.
Silva (2018, p. 28), afirma que:
É nisto, na dignidade da pessoa humana que se funda o comando
que possibilita a defesa do direito de ser cuidado, que propicia a
tutela jurisdicional e que assegura a certeza de que uma lesão a esse
bem tutelado ensejará a punição do infrator, gerando uma obrigação
de fazer, se materializando através da prestação de um serviço que
no caso em questão será a obrigação de prestar o dever de cuidar
dos pais.
Se o abandono afetivo causa danos ao idoso este ato deve ser reparado visto que
este dano é imaterial e como afirma Taturce (2015, p. 396) no caso de dano não material,
“que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o
sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências sofridas.” Sendo
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impossível quantificar em valores o prejuízo emocional sofrido com a falta de amor e
carinho.
No art. 4º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/03) deixa claro que nenhum idoso
pode negligenciado ou submetido a qualquer tipo de violência. “Nenhum idoso será objeto
de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.” (BRASIL,
[2021c], não paginado).
Não se discute a questão do direito do idoso, pois isto está claro na legislação
vigente como descrito acima, mais da obrigação dos filhos a garantia deste direito no que
se refere ao afeto.
2.2 ABANDONO AFETIVO E MATERIAL
Uma pessoa idosa que não tem afeto de sua família tem sua dignidade violada e
o seu direito a família ignorado, gerando assim, danos. O abandono afetivo do idoso pela
sua família vai além de suprir com alimentos, visto que conceitua Todsquin (2021, não
paginado), “o abandono afetivo consiste na omissão de cuidado, criação, assistência moral,
psíquica e material que o pai e a mãe têm em relação ao filho menor ou que os filhos têm
para com os genitores idosos.” Com as significativas mudanças ocorridas na sociedade,
certas atitudes que antes eram vistas como normais, hoje são causa de reprovabilidade
social e jurídica.
Nesta mesma linha de pensamento Garrot (2019, não paginada) afirma,
O afeto é o principal fundamento das relações familiares, uma vez
que este decorre da valorização constante da dignidade humana,
sendo que na esfera do direito de família as relações de afeto são
encontradas com maior ênfase e implicam uma serie de
consequências, as quais irão levar o indivíduo ao seu
desenvolvimento.
Se o abandono afetivo causa danos ao idoso este ato deve ser punido pois, o nexo
de causalidade restará configurado quando houver uma relação de causa e efeito entre a
conduta omissiva do filho e um dano sofrido pelos pais idosos.
Segundo afirma Nogueira (2018, não paginado):
Sendo assim, presentes o descumprimento do dever de cuidado
imposto aos filhos adultos em relação aos pais na velhice ou na
doença, a violação à dignidade do idoso abandonado afetivamente
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e o nexo de causalidade entre conduta e dano, estará presente o
dever de indenizar.
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Consciente que a falta de cuidado dos filhos em relação aos pais na velhice causa
o abandono afetivo. E que ato vai contra o artigo 229 da Constituição brasileira que
estabelece que os filhos maiores são obrigados a ajudar e amparar os pais na velhice,
carência ou enfermidade (BRASIL, [2021b]). Diante do fato que o abandono afetivo é
passível de punibilidade alguns tribunais já decidiram neste sentido:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. ESTATUTO DO IDOSO.
MEDIDA DE PROTEÇÃO EM FAVOR DE PESSOA IDOSA. CADERNO
PROCESSUAL COMPROVANDO ABANDONO AFETIVO E MATERIAL.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO IDOSO EM INSTITUIÇÃO
ACOLHEDORA PARA PESSOAS COM IDADE AVANÇADA. DEVER
CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA AO IDOSO ALUSIVO À
MANUTENÇÃO DA SUA DIGNIDADE E BEM-ESTAR. SENTENÇA
CONFIRMADA. Incumbe à família e aos entes Públicos a
responsabilidade solidária de empreender esforços que efetivem o
dever fundamental de proteção à dignidade e o bem-estar dos
idosos que se encontram em situação de risco, por abandono
material e afetivo, com fundamento na Constituição Federal e ao
Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/03). (SANTA CATARINA,
2019, não paginado).
Pelos danos causados a pessoa idosa que já tem sua saúde fragilizada o abandono
afetivo deve ser considerado como uma violência e a sua prática como delito cabível a
penalidade com base na Lei nº 10.741/2003 e na constituição federal vigente.
Segundo afirma Bicca (2015, p. 10),
O abandono afetivo constitui uma das mais graves formas de
violência que pode ser perpetrada contra o Ser Humano. A violência
praticada é completamente diferente, sendo duradoura, covarde e,
sobretudo, silenciosa. O abandono afetivo é a morte em vida. As
vítimas do abandono sofrem os mais graves danos psicológicos, e
junto com elas as genitoras (ou os genitores) que vivem uma angústia
diária, de nada poder fazer, pois a solução quase nunca está ao
alcance deles.
Geralmente estão interligados o abandono afetivo e o material, pois como afirma
Silva (2018, p. 32),
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o abandono afetivo também abarca o abandono material, uma vez
que, como elencamos o dever de cuidado não se circunscreve tão
somente a vigilância e guarda do idoso, refere-se também a
condições objetivas que propiciem a sua manutenção e bem-estar
pessoal.
É o elemento normativo, uma vez sendo violados esses direitos, ensejará prejuízos
na esfera pessoal e por conseguinte determinará ao lesionador a obrigação de ressarcir o
ilícito.
Silva e Leite (2018, p. 8), afirma que,
Assim, o filho que deixar de amparar seus pais na velhice, deixará de
cumprir uma obrigação imaterial, cometendo assim, um ato ilícito,
podendo gerar danos de ordem moral. Entretanto essa indenização
não tem como finalidade obrigar os filhos a amarem seus pais, mas
de apresentar um caráter punitivo, compensatório e pedagógico.
Segundo Viegas (2016, p. 16), quando não garante aos idosos itens básicos a
sobrevivência será configurado como abandono material, pode se exemplificar como água,
comida, moradia e roupagem adequado. O abandono afetivo, portanto, se refere ao
cuidado, convivência na família e apoio nesta fase da vida delicada e principalmente
respeitando os seus direitos garantidos. “Sabe-se que não se pode impor o afeto e
tampouco precificá-lo, pelo fato de não existir obrigação legal de amar. E assim
contrariando dispositivos legais e comprometendo a expectativa de vida digna do idoso.”
(VIEGAS, 2016, p. 16).
Não tem como discutir abandono material separado de abandono afetivo, pois
geralmente quando se concretiza o abandono material o abandono afetivo é apenas uma
consequência do primeiro, pois um filho que deixa seu pai vivenciar situação de carência
do básico a sua sobrevivência se torna impossível que o mesmo ofereça apoio, carinho e
afeto.
2.3 O AFETO COMO VALOR JURÍDICO
Com base na constituição de 1988 e Código Civil vigente o afeto é um princípio e
tem valor jurídico. E esse “reconhecimento jurídico do afeto na vida dos idosos não se trata
de se impor o amor, afinal, é impossível fazer brotar algo que nasce naturalmente em
qualquer ser humano.” (VIEGAS, 2016, p. 18). O princípio está voltado é para a obrigação
mútua de cuidar entres os filhos e pais.
Lisita (2020, não paginado), afirma que:
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Afetivamente o abandono gera no campo jurídico ação indenizatória
conforme o artigo 186 do Código Civil e que é rodeada por
questionamentos que envolvem o fato de que ninguém é obrigado
ou obrigada a gostar de quem quer que seja, mas há o interesse e o
emocional de uma pessoa, seja criança ou adolescente que nada tem
a ver com problemas entre seus genitores ou da imaturidade de um
deles. O abandono afetivo constitui descumprimento do dever legal
de cuidado, criação, educação e companhia presente, previstos
implicitamente na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna.
A luz da legislação brasileira não resta dúvida que o afeto tem valor jurídico e que
fundamental na construção da família e na garantia da vida digna e com qualidade de seus
membros. Se referindo ao direito do afeto dos idosos, como destaca Viegas (2016, p. 9),”
todo idoso tem direitos personalíssimos, ou seja, possuem a capacidade de decidir sua
própria vida, não devendo ser privados dos direitos que, em tese, são intransmissíveis e
irrenunciáveis.”
No momento em que os filhos maiores deixam de cumprir com sua obrigação
como descreve a Legislação vigente brasileira deve ser responsabilizado por não cumprir
sua obrigação de fazer. Dessa forma, o filho que deixar os seus pais idosos em situação de
abandono “está desrespeitando uma obrigação jurídica prevista em lei, resta induvidoso,
sem embaraços de qualquer plano, o direito de responsabilizar civilmente a prole em razão
da conduta omissiva ensejadora do abandono afetivo.” (SILVA, 2016, p. 61).
Nesta mesma linha de pensamento Almeida (2016, p. 38), defende que,
Desta maneira, vê-se que ao longo dos anos o afeto passou a ter
valor jurídico e até mesmo econômico, pois quando a parte deixar de
cumprir com suas obrigações, no sentido de zelo, cuidado e carinho,
a mesma estará praticando o abandono afetivo, o qual pode ocorrer
entre quaisquer dos parentes, como os pais que abandonam seus
filhos e os filhos que abandonam seus pais quando estes possuem
idade mais avançada. Este último é chamado de abandono afetivo
inverso.
Em seu trabalho de conclusão de curso Speiss e Neves (2017, p. 11), afirmam:
que é perfeitamente cabível a responsabilização do filho pelo
abandono afetivo de seu genitor, advindo de uma conduta omissiva
ilícita por parte do filho que negligencia o cuidado com seus pais o
transferindo a um asilo ou a uma casa de repouso, privando-o do
convívio familiar.
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Neste sentido observa Witzel (2013), que embora não se possa compelir alguém a
amar, tornar o cuidado como um valor jurídico é um instrumento eficaz para se exigir maior
atenção dos responsáveis pelo amparo daquelas pessoas mais vulneráveis do
ordenamento, sob pena de responsabilização em virtude o descumprimento de tal dever.
O debate não é na obrigação de amar na obrigação de garantir que a pessoa idosa
tem uma vida digna e com qualidade mantendo a relação familiar baseada no afetividade
e na solidariedade.
3 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS POR ABANDONO AFETIVO DOS PAIS IDOSOS
Na Constituição Federal de 1988 no seu art. 230 versa sobre o dever da família
bem como do Estado de oferecer a pessoa idosa amparo garantindo-lhe a dignidade e o
bem estar (BRASIL, [2021b]). E nesse mesmo entendimento o Código Civil Lei nº
10.406/2002 no seu artigo 927 afirma que aquele que por ato ilícito causar dano alguém
fica a reparação (BRASIL, [2021a]). Assim não resta dúvida em que os filhos tem a obrigação
de garantir o amparo aos seus genitores na velhice e caso não cumpra com sua obrigação
que seja garantido a reparação pelo dano causado pelo o desamparo.
Neste sentido Souza (2020, não paginado), afirma que,
Ao se fazer um paralelo entre a responsabilidade civil e a obrigação
do filho para com o pai idoso observa-se o que diz a Lei Maior de
1988 em seu artigo 230, onde é citado que a família, assim como o
Estado, juntamente com a sociedade, têm obrigação de oferecer
amparo as pessoas idosas, e de promover sua participação na
comunidade, com isso contribuindo para sua dignidade e bem-estar,
garantindo-lhes o direito à vida.
O abandono afetivo causa danos à saúde emocional do idoso e sem o equilíbrio
entre a saúde emocional e física não se pode ter uma qualidade de vida, ou seja, se a saúde
emocional está prejudicada a saúde física também sofrerá danos. A divergência entre os
tribunais é na possibilidade de quantificar os danos causados por abando afetivo da pessoa
idosa, visto que nem sempre é possível medir o sofrimento causado.
3.1 O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Sendo o afeto reconhecido como princípio, “sua força é ainda maior do que se
fosse positivado, pois é por meio dos princípios que se chega à correta interpretação da
norma jurídica. Os princípios são a bússola que conduz o legislador e o intérprete da
norma.” (CARDIN, 2010, p. 10).
Conforme afirma, Madaleno (2018, p. 107):
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O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações
interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao
cabo dar sentido e dignidade à existência humana. A afetividade deve
estar presente nos vínculos de filiação e de parentesco, variando tão
somente na sua intensidade e nas especificidades do caso concreto.
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O afeto teve seu reconhecimento jurídico como laços fundamental na formação
das famílias e deve ser reconhecido como princípio que implicitamente está previsto na
Constituição Federal de 1988. Assim Lobo (2018, p. 54), afirma que,
O princípio da afetividade está implícito na Constituição. Encontramse na Constituição fundamentos essenciais do princípio da
afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social da família
brasileira, além dos já referidos: a) todos os filhos são iguais,
independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como
escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de
direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma
dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º);
d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade
absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227).
A família tem como base uma relação de afetividade e na contemporaneidade
o afeto é a base social do instituto familiar, de tal modo que a
inexistência desses aspectos afeta a manutenção, devendo até
mesmo haver sua proteção. Ademais, é na família que o indivíduo
nasce e se desenvolve, moldando sua personalidade. É na família que,
no curso da vida, o indivíduo encontra conforto, amparo e refúgio
para sua formação, estruturação psíquica bem como sobrevivência.
(MEZZAROBA, 2014, p. 99).
Utilizando das palavras de Almeida (2016 não paginado), onde destaca que apesar
de não está explícito na legislação vigente brasileira o princípio da afetividade está implícito
em outros princípios que regem o direito de família e portanto, deve ser utilizado na
“aplicação da legislação em diversos casos, o mesmo ocorrendo quando se fala sobre a
responsabilidade afetiva entre pais e filhos e vice versa.”
Lobo (2018, p. 53), defende e reconhece a afetividade como princípio ao dispor
que,
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A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto,
como fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida
quando este faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é
dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação
àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles.
A afetividade é junção da garantia da dignidade e da solidariedade, visto que para
garantir que se haja solidariedade entre as famílias é preciso que se tenha afeto entre as
partes, ao mesmo tempo que se torna impossível garantir uma vida digna sem afeto.
Nesta linha de pensamento escreve Mezzaroba (2014, p. 544),
Com efeito, há a incidência direta do princípio da afetividade e da
solidariedade nas relações familiares, de forma que a interpretação
judicial tanto nos Tribunais Superiores quanto nos Tribunais de
Justiça dos Estados caminha sob novos auspícios que identificam o
vínculo afetivo como pedra fundamental da família, com suas novas
configurações e complexidades.
Assim no que diz respeito a princípio da afetividade como princípio fundamental
da família, para Rehbein (2016, p. 15),
Entrementes, o princípio da afetividade está diretamente vinculado
ao princípio da dignidade humana, uma vez que a fundamentação
do princípio da afetividade surge da sistemática interpretação do
princípio da dignidade da pessoa humana e ambos instituem e
preservam o mesmo valor, qual seja, o digno desenvolvimento do ser
humano.
Não se resta dúvida quanto a afetividade como princípio jurídico e que a mesma
é fundamental para a construção das relações familiares. E que uma vida digna tem como
base o afeto, além das condições materiais para a sobrevivência.
Pode se afirmar que a falta de oferecer afeto é uma obrigação visto que “mesmo
que não se pode obrigar ninguém amar, o afeto nas relações entre os familiares é de suma
importância, a partir da ausência do mesmo surge à responsabilização. Sendo demonstrada
em citações a importância do mesmo nas relações.” (SILVA; LEITE, 2018, p. 15).
Como afirma Lima (2019, não paginado),
O dever de indenizar dos filhos que abandonam seus pais, tem
caráter punitivo, compensatório e pedagógico. É punitivo ao filho
pois deixa de cumprir o dever legal para com os pais e contribui para
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o dano moral. É compensatório da privação de convívio com a família.
É pedagógico pois tem como desígnio desestimular a reincidência no
descumprimento da obrigação que o filho tem.
Por ser um dano imaterial a obrigação dos filhos é reparar o dano causado aos
seus genitores idosos e com intuito de evitar que haja a reincidência do delito levando em
consideração a vulnerabilidade da saúde nesta etapa da vida.
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3.2 DANO DECORRENTE DO ABANDONO AFETIVO E ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA
A pessoa idosa geralmente tem a sua saúde limitada e necessita de apoio e
cuidados constantes, a falta de uma convivência familiar reforça ainda mais esta fragilidade,
visto que a falta de afeto é fator prejudicial à saúde emocional das pessoas. Portanto o
abandono afetivo dos idosos causa diversos danos a vida, ferindo os seus direitos
garantidos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10741/2003).
Como afirma Almeida (2016, p. 50):
E, tendo em vista que é responsabilidade dos filhos maiores
proverem o sustento, lazer, e uma vida digna aos seus pais, lhes
auxiliando tanto economicamente quanto emocionalmente, quando
ocorre a omissão por parte destes, não dando nenhum suporte
emocional aos pais, principalmente àqueles com idade avançada,
configura-se o ato ilícito.
O abandono do idoso pelos seus filhos deve ser considerado crime isso porque
quando o filho não ampara seus genitores idoso no quesito material deixando o mesmo
em situações de carência material deixa de cumprir uma obrigação imaterial, cometendo,
“assim, um ato ilícito, que gera o pagamento de indenização por danos morais.” Apoio
emocional também é uma obrigação legal dos filhos, sob o aspecto existencial, de acordo
com a norma constitucional do art. 229 da CR/88 e o seu não cumprimento também é um
ato ilícito e deve ocorrer a reparação do dano causado. (VIEGAS, 2016, p.16).
De acordo Almeida (2016, p. 53),
Assim, não há previsão de um valor específico para os casos de dano
moral e, especificamente no abandono afetivo, o magistrado deverá
levar em consideração os danos sofridos, o tempo em que se perdura
a omissão dos filhos e, ainda, as demais circunstâncias específicas de
cada caso, afim de que arbitre valor significativo a satisfazer o
ofendido.
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No entendimento fixado no julgamento do AgInt no AREsp 1.286.2429, sob
relatoria do ministro Salomão, citando decisão do mesmo colegiado relatado pela ministra
Gallotti, “destacou que não possui firme entendimento no sentido de que o dever de
cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos.” (BRASIL, 2019,
não paginado). Se não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, não pode considerar o
seu não cumprimento em delito e assim não tem como configurar em ato ilícito ou obrigar
a cumprir com apoio afetivo.
Mais ainda tem divergência e dificuldade de julga e indenizar pelo dano causado
pelo abandono afetivo diante a dificuldade que se tem em provar a falta de afeto. Como
se é impossível passar para o papel a dor e todo mal causado diante da falta de carinho e
amor, o afeto é muito subjetivo. Mesmo sem conseguir expressar ou quantificar o afeto o
judiciário brasileiro “há alguns anos é auxiliado por outros métodos, no intuito de que
pareceres técnicos de outras áreas possam contribuir e auxiliar os julgadores em uma
decisão mais justa.” (GARROT, 2015, não paginado).
Exemplo de decisão que não reconhece o dever de indenizar por abandono afetivo
é a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais onde aborda:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ABANDONO AFETIVO IMPOSSIBILIDADE. Por não haver nenhuma possibilidade de
reparação a que alude o art. 186 do CC, que pressupõe prática de
ato ilícito, não há como reconhecer o abandono afetivo como dano
passível de reparação. (MINAS GERAIS, 2017, não paginado).
Nesta mesma linha de pensamento o tribunal de justiça de São Paulo julgou,
Família. Indenização por danos morais em razão de abandono
afetivo. Conjunto probatório que não demonstrou que a omissão
do réu causou prejuízo emocional intenso a ponto de caracterizar o
aludido abandono. Danos morais não configurados. Ausência de
prática de ato ilícito. Dano não configurado. Recurso improvido.
(SÃO PAULO, 2017, não paginado).
O Tribunal de Justiça de Minas gerais não reconheceu o abandono afetivo como
dano possível de indenização na decisão tomada recentemente.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABANDONO AFETIVO
NÃO CARACTERIZADO- DANO MORAL - AUSÊNCIA. A possibilidade
de compensação pecuniária a título de danos morais por abandono
afetivo exige comprovação efetiva do ilícito civil. A alegação
genérica de abalo psicológico decorrente de abandono afetivo
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desamparada de elementos concretos de prova inibem o
acolhimento do pleito indenizatório. Recurso desprovido. (MINAS
GERAIS, 2021, não paginada).
As divergências nos tribunais sobre a questão do abandono afetivo e a pouca
discussão sobre o referido assunto é destacado por Lima (2019, não paginado), em seu
artigo afirma,
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que os tribunais brasileiros ainda não têm um posicionamento
referente ao abandono afetivo de filhos maiores e capazes por seus
genitores idosos. As doutrinas não falam muito sobre o abandono
afetivo inverso, os poucos que se tem são superficiais, não abordam
o tema com profundidade em todas as áreas possíveis.
De acordo Queiroz (2021 não paginado),
Além disso, denota-se que as recentes opiniões doutrinárias e
decisões judiciais acerca do tema têm caminhado na busca de
expandir a afetividade aos princípios norteadores do direito de
família, inclusive com o reconhecimento do abandono afetivo como
uma conduta ensejadora do dever de indenizar, ficando aos auspícios
da Justiça a quantificação dos danos morais.
O debate acerca do dano causado pelo abandono afetivo ainda tem um longo
caminho a percorrer até conseguir o seu reconhecimento como valor jurídico e assim
garantir a reparação indenizatória em favor da vítima, sempre procurando a valorização do
princípio fundamental da dignidade humana.
3.3 PROJETO DE LEI Nº 4.229/2019
Com o envelhecimento da população e os diversos casos de abandono afetivo por
parte dos filhos e considerando os danos causados, vê se a necessidade que esteja presente
no estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) a responsabilidade civil dos filhos em caso de
abandono afetivo. Com este objetivo o Senador elaborou e apresentou o projeto de Lei nº
4.229/2019, que ainda não foi votado pelos demais parlamentares.
O referido projeto de lei é de autoria do Senador Lasier Martins e em como
objetivo acrescentar os seguintes artigos na Lei nº 10.741/2003:
Art. 42-A. A pessoa idosa tem direito à manutenção dos vínculos
afetivos com a família e dos vínculos sociais com a comunidade, em
ambientes que garantam o envelhecimento saudável.
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Art. 42-B. Aos filhos incumbe o dever de cuidado, amparo e proteção
da pessoa idosa.
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Parágrafo único. A violação do dever previsto no caput deste artigo
constitui ato ilícito e sujeita o infrator à responsabilização civil por
abandono afetivo, nos termos do art. 927 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil). (BRASIL, 2019, não paginado).
Nas palavras de Almeida (2016, p. 57), a aprovação deste projeto de Lei seria a
garantia da penalidade em caso de abandono afetivo de idosos pelos filhos,
Este projeto de Lei é a materialização e criação de artigo legal para a
possibilidade de indenização pela ocorrência do abandono afetivo
inverso, ou seja, é a confirmação da possibilidade levantada no
presente trabalho, a qual já é discutida em diversas jurisprudências
do STJ, mas como se verifica, ainda não se tem um posicionamento
dominante.
Não se tem dúvida em relação da responsabilidade dos filhos para com os pais
idosos visto que a constituição federal e o estatuto do idoso expressa sobre o assunto, a
questão em debate no projeto é sobre a penalidade do indivíduo em prática abandono
afetivo inverso.
Assim como afirma Ribeiro (2021, não paginado),
Importante frisar que a propositura desse projeto de lei não é
indicativa de que no atual cenário jurídico não há normas que
permitam a responsabilização civil de quem comete o abandono
afetivo. Pelo contrário, como já apresentado nesse trabalho os
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais vigentes já são
suficientes para ensejar indenização por abandono afetivo inverso.
Entretanto, a conversão desse protejo em lei seria de extrema
utilidade posto que colocaria fim a discussão.
Caso seja aprovado o referido projeto de lei será reafirmado o dever dos filhos em
oferecer apoio material e afetivos aos pais idosos e legalização a questão da indenização,
visto que este direito já é assegurado aos idosos na legislação vigente, portanto, pode se
afirmar que sua aprovação seria muito importante.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Saber que o afeto é fator decisivo nas relações familiares e que a falta dele causa
diversos prejuízos para as pessoas, especialmente aos idosos com a saúde já fragilizada
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devido a idade tem esse efeito potencializado na sua saúde emocional podendo levar a
estado de depressão.
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O estatuto do idoso no seu artigo estabelece que é dever dos filhos prestar apoio
aos pais idosos garantindo a convivência familiar dos mesmos. Mais não tem estabelecido
no código civil brasileiro (lei nº10.406/2002) a penalidade em caso de abandono afetivo e
por ser um dano imaterial que prejudica a saúde mental do idoso sendo impossível calcular
em valores o prejuízo provocado.
Segundo o artigo 229 da Constituição Federal de 1988 determina que “os pais têm
o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Sendo assim quando não
cumprido o dever de cuidar cabe a reparação civil, mediante a indenização.
Mesmo tendo previsão na legislação brasileira de forma implícita na Constituição
Federal e no Estatuto do idoso (lei nº 10.741/2003) não há consenso nos tribunais brasileiro
sobre a questão do abandono afetivo e o dever de indenizar mesmo comprovado o
abandono.
Portanto com a aprovação do projeto de lei no 4.229/2009 que insere dois novos
artigos do Estatuto do Idoso e altera o artigo 3º do Código Civil não teria mais divergência
na reparação material pelo dano causado com o abandono afetivo dos filhos em relação
aos genitores idosos.
Pode se concluir ao final deste estudo que são poucos os pais idosos que buscam
reparo pelos danos provocados pelo abandono afetivo dos filhos, talvez por não fazer parte
da cultura do mesmo ou por não ter consciência de seus direitos.
Não resta dúvida que o desamparo afetivo dos filhos para com os pais idosos fere
os princípios do direito a família e os direitos dos idosos, provocando danos a dignidade
da pessoa idosa e deve ser visto não apenas para responsabilizar civilmente os
responsáveis, mas como uma forma real de garantir os direitos dos idosos previsto na lei
10.741/03, Estatuto do Idoso e na Constituição Federal.
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Bacharelanda em Direito pelo CEUNIFAMETRO
RESUMO: O presente trabalho foi concebido com o anseio de buscar realizar um
levantamento histórico e jurídico sobre o processo de adoção por casais homoafetivos. O
levantamento histórico foi retratado de forma anacrônica, pois apresentou períodos de
tolerância, e intolerância sobre a aceitação do homossexualismo, indo em confronto com
costumes, social, politico e sistema religioso vigente. O trabalho utilizou como
metodologia, a análise descritiva e pesquisa bibliográfica de artigos de revistas cientificas,
leis e decretos publicados. O desenvolvimento do trabalho vai mostrar que os períodos de
aceitação e resistência contra os relacionamentos homoafetivos foram fator determinante
para o período de construção de uma sociedade mais igualitária em gênero, cor e raça,
sobretudo nas definições de família concebidas e dificultosas no processo de adoção ao
longo da história. Com o advento da aprovação de casamento homoafetivo e união estável
na Holanda em 2001, houve um período cascata, onde diversos países passaram a
reconhecer os relacionamento homoafetivos e união estável, inclusive no Brasil em 2011
pelo Supremo Tribunal do Brasil através de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI
nº4277, estando a partir deste ano o processo de adoção por casais homoafetivos
reconhecidos pela justiça e formalizando juridicamente a formação de famílias, com casais
do mesmo sexo e filho, atrelado ao conceito do patriarcado de família, pai,mãe e filhos
de outrora. O processo de adoção por casais homoafetivos foi ratificado juridicamente no
Brasil através da resolução nº 175, de 14 de maio de 2013 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) que estabeleceu que fossem vedadas às autoridades do direito a recusa de
habilitação, celebração de casamento civil e substituição de regime em união estável em
casamento entre pessoas do mesmo sexo, instituindo desta forma um período de aceitação
e justiça aos casais homoafetivos ao longo da história.
Palavras-Chave: Homossexualismo, homoafetivo, família, adoção, justiça.
ABSTRACT: The present work was conceived with the aim of seeking to carry out a
historical and legal survey on the adoption process by same-sex couples. The historical
survey was portrayed in an anachronistic way, as it presented periods of tolerance, and
intolerance about the acceptance of homosexuality, going against customs, social, political
and current religious system. The work used as a methodology, descriptive analysis and
bibliographical research of articles from scientific journals, laws and published decrees. The
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development of the work will show that the periods of acceptance and resistance against
homo-affective relationships were a determining factor for the period of construction of a
more egalitarian society in gender, color and race, especially in the definitions of family
conceived and difficult in the adoption process. throughout history. With the advent of
the approval of same-sex marriage and common-law marriage in the Netherlands in 2001,
there was a cascade period, where several countries started to recognize same-sex
relationships and common- law marriage, including in Brazil in 2011 by the Supreme Court
of Brazil through a Direct Action of Unconstitutionality – ADI nº 4277, starting this year the
adoption process by same-sex couples is recognized by the justice and legally formalizing
the formation of families, with same-sex couples and children, linked to the concept of
family, father, mother and children patriarchy of yesteryear . The adoption processby
same-sex couples was legally ratified in Brazil through resolution No. 175, of May 14, 2013
of the National Council of Justice (CNJ), which established that the authorities of law were
prohibited from refusing authorization, celebrating a civil marriage and replacement of the
stable union regime in same-sex marriage, thus instituting a period of acceptance and
justice for same-sex couples throughout history.
Keywords: Homosexuality, homoaffective, family, adoption, justice.
SUMARIO: 1. Introdução. 2. Relação homoafetiva na antiguidade. 3. O conceito de
família baseado no matriacardo e patriacardo. 4. O conceito de família baseado nas
relações homoafetivas. 5. Adoção por casais homoafetivos. 6. Jurisprudência em adocções
por casais homoafetivos. 7. Conclusão. 8. Referências.
1.

Introdução
Desde relatos da antiguidade carrega-se na história as definições de gênero para
homossexualismo ou relacionamentos homoafetivos, senso relação homoafetiva ou
homossexual, com posse de conceitos similares, aquela do qual dois indivíduos do
mesmo sexo possuem o desejo de se relacionar entre si, seja homem com homem, ou
mulher com mulher. Civilizações antigas como a egípcia, mesopotâmia, grega, romana
e outras, toleravam relações homossexuais e a liberdade de escolha sexual entre seus
habitantes, de posse que reconheciam em sua cultura, literatura e mitologia.

Corrobora a estes conceitos Eskridge (1993) ao relatar que supostamentehavia
consenso entre os historiadores de que na Antiguidade Greco-Romana não se proibia
o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, havendo, inclusive, tolerância social
para esse tipo de relação, e que Também há fortes provas de que havia tolerância ao
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo durante a Idade Média.
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Embora existam relatos na história e tolerância, existem também do contrário, de
intolerância e rejeição nas sociedades primitivas acerca de relacionamento
homoafetivos. o Código de Justiniano, no império romano, datado de 533 d.C. tornou
ilícita a relação íntima entre pessoas do mesmo sexo, "colocando-a na mesma
categoria do divórcio e do adultério (Eskridge, 1993).
Os conceitos modernos sobre homossexualidade buscaram permear na sociedade
discussões sobre a orientação sexual e pressupôs a identidade sexual a partir de
quatro prismas: biológico (material genético presente nos cromossomos),psicológico
(sentir-se homem ou mulher), sociológico (papel desempenhado dentro da sociedade)
e erótico/afetivo (disposição pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo), sendo que apenas
este último tem uma clara relação com a orientação sexual do indivíduo, e tem sido o
conceito mais difundido acerca das definições sobre identidade de gênero e relações
homoafetivas atuais (Gonsiorek et al., 1995).
Entre estes pontos, de formatos e reconhecimento das relações homoafetivas,
aparecem interseções com os conceitos propriamente ditos de “família” linhas de
pensamento jurídicas se dividiam entre não reconhecer os casamentos ou união
estáveis entre homossexuais, e atualmente desde a década de 1980 em diante a
passarem a reconhecer e permitir o casamento entre homossexuais e os benefícios da
união estável, ou do casamento com reconhecimento jurídico validado e que pode
atualmente ser realizado em qualquer cartório de pessoas naturais.
No direito da família, para estes fins, de união estável ou casamento de
homossexuais é tipificadamente reconhecido os benefícios; como a comunicação de
bens entre cônjuges seja ela, herança, testamento, pensão por morte, divisão de bens,
e propriamente a adoção.
Os objetivos deste trabalho consta exatamente, conhecer os tipos de família,
desde a forma tradicional até os novos conceitos, incluindo os direitos que foram
adquiridos, o entendimento do legislador quanto ao novo conceito de família, a
posição jurisprudencial sobre a união estável homoafetiva e adoção de crianças por
casais homoafetivos.
Sobre a adoção, é justamente a temática sob o qual foi construído o arcabouço
deste trabalho, em seus conceitos, evolução histórica, jurisprudência, dificuldade e
ensejos que um casal homoafetivo precisa enfrentar para conseguir constituir sua
família com os mesmos direitos que um casal heterossexual, com pai, mãe, e filhos, seja
eles formados por duas mulheres, ou por dois homens.
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Relações Homoafetivas na antiguidade

Entre as evidências descritas na história em povos da antiguidade buscou-se
construir um quadro para tornar didático o entendimento e de forma resumida de
como se deu este processo de reconhecimento, tolerância e também de intolerância
acerca de como os relacionamentos homoafetivos se desenvolveram na sociedade.

Povos

Egípcio

Tolerância/Intolerâ
ncia

Tolerância

Relato
Histórico
A
tumba
do
renomado faraó
Akhenaton,
que
contém
figuras
dele em posições
muito íntimas com
seu companheiro,
o que, para o
período, era muito
significante, já que
na maioria das
tumbas
a
representação
ent
re
homem
e
mulher era quase
sempre muito
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Quadro 1 – Relatos históricos sobre o registro de homossexualismo como
forma de tolerância e intolerância na sociedade.

Referência

Eskridge
(1993).

formal.

Mesopotâmio

Tolerância

Referências ao rei
Zimri- Lim e ao rei
Hammurabi
da
Babilônia,
que

Eskridge
(1993).
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home
ns semelhantes a
esposas"

Grego

Tolerância

No Symposium de
Platão há
um
regis
tro interessante,
em que ele explica
como a
humanidade

Odent
(2008).

f
oi originariamente
dividida em três
sexos: pares de
dois homens, ou
de duas mulheres
ou de um homem
e uma mulher.

Romano

Tolerância

Não se proibia o
relacionamento
entre pessoas do
mesmo
sexo,
havendo,
inclusi
ve,
tolerância
social para
esse
tipo
relação.

Idade Média

Intolerância

Eskridge
(1993).

de

Tornou ilícita a
relação
íntima
entre pessoas do
mesmo
sexo,

Eskridge
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"colocando-

(1993).

Século XIII –
Europa

Intolerância

As
uniões
homossexuais
começam a ser
combatidas,
sobretudo com as
leis que tornaram
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a
na
mesma
categoria
do
divórcio e
do
adultério

Eskridge
(1993).

a

prática
de
homossexualismo
ilícito.

Século XIII China

Há fortes
evidências da
institucionalização
de
casamentos
homossexuais na
China durante
as Dinastias
Tolerância/Intolerâ
Yuan e Ming
ncia
(1264-1644).
Apesar disso,
relata-se que
no
reino
de
Yongzheng (17231735) a prática

Eskridge
(1993).

homossexual
entre homens foi
"pela
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primeira
vez
diretamente
'assimilada'
à
prática
heterossexual sob
a rubrica de 'sexo
ilícito'", o que
provocou
uma
reorientação
d
a
sexualidade
China.

Idade Moderna

Intolerância

na

acreditava-se que
as
uniões
homossexuais
"constituíam uma
grande ameaça à
ordem social e
para o agorapoderoso

Eskridge
(1993).

Estado"
Até

Idade
Moderna
–

Intolerância

1861,
o
homossexualismo
era
considerada
crime
capital,
embora ninguém
tenha
sido
executado depois
de 1835, sendo
que a maioria das
pessoas
presas

Eskridge
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Inglaterra

parecia pertencer
a uma categoria
identificada,
no
século XVIII, como
mollies,
isto é,
rapazes
ou
homens

(1993).

Idade
Modern
a – Índia

Intolerância

Há registros feitos
entre 1860/1861 e
1920, a
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afeminados.
Eskridge
(1993).

respeito de
condenações
bem-sucedidas
cont
ra homossexuais.

Século XVI –
França

Tolerância

"Há relatos de
escritos sobre o
sexo
entre
mulheres
possuírem
mais
tolerância do que
o

Eskridge
(1993).
Rupp (2001).

praticado
por
homens
homossexuais.

Dias
Atuais Holand
a

Tolerância

Reconhecimento
de união
homoafetiva
e
1º
casamento
homossexual
juridicamente

Senado
Federal
(2021).
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na
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Holanda no ano de
2001.
Reconhecimento
Dias Atuais Brasil

Tolerância

d
a
União
Homoafetiva no
Brasil
conforme
ADI 4277

Melo (2018).

E ADPF 132 do STF.
Fonte: Eskridge, (1993). Organizado por Autor (2021).
Dentre os relatos históricos percebe-se que no decorrer da antiguidade aos dias
atuais a sociedade apresentou oscilações entre tolerância e intolerância acerca das
relações homoafetivas, aplacando períodos em que houve preconceito, violência e
resistência por partes dos grupos de homossexuais. Esses períodos históricos também
construíram dogmas e remeteu a paradigmas de como a sociedade deveria ser
construída em seu modelo de família padrão. Modificar esse costume de padrão com
pai, mãe, e filhos, vocacionou os formatos de resistência, seja eles de cunho religioso,
politico, social ou civil.
Essas mudanças na sociedade estabeleceram relações também com o processo
de adoção, muito embora a adoção tenha sido reconhecida e aceita pela justiça em
alguns países, até mesmo antes do reconhecimento jurídico para união estável ou
casamento entre homossexuais, estas conquistas foram carregadas de fragmentos de
preconceito, violência e resistência contra os casais homoafetivos. Deste período
podemos tecer o fragmento de texto de Melo (2018):
Em muitas civilizações a homossexualidade foi considerada
um pecado sujeito às mais terríveis punições, como se fosse
um crime. Dentre as punições estava a pena de morte. Ou
seja, a relação de afeto entre casais do mesmo sexo estava
sujeita às mais terríveis sanções estatais porque fugia do
modelo imposto pela igreja, ou seja, a heterossexualidade
com fins reprodutivos.
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Deste período em diante, foi tratada como uma doença pela medicina, com
definições de doença fisiológica causada por distúrbios genéticos ou biológicos. Estas
concepções e processos discriminatórios perduraram até meados do meados da
década de 60 e início dos anos 70, quando houve o aumento da visibilidade de diversas
formas de expressão da sexualidade. Nas palavras de Dias (2011) O movimento de
liberação desfraldou suas bandeiras, buscando mudar a conceituação, tanto social
como individual, das relações homoafetivas. ConformeMelo (2018) apenas em meados
do século XX, a homossexualidade foi descriminalizada em vários países do globo.
Desconstituiu-se a ideia de ser umpecado, e na ciência, a concepção de que seria um
transtorno ou doença mental.
O conceito de Família baseado no Matriarcado e Patriarcado

Desde os períodos de concepção da civilização humana, a um conceito de família
pré-estabelecido, com conceitos dos mais diversos; seja de grupo de pessoas vivendo
sob o mesmo teto, ou grupo de pessoas com mesma ancestralidade, os conceitos
foram se modernizando ao longo do tempo, e a sua liderança foi sendo construída
conforme os períodos do tempo. Com liderança centralizada tanto na mulher, quanto
no homem. A mulher já obteve a concepção de liderança de uma casa e filhos. Deste
período do matriarcado Macedo (2019) descreveu;
Pela teoria matriarcal a família era comandada pela mulher,
sendo essa figura materna quem tomava todas as decisões da
tribo. As mulheres, por deterem o comando na tribo, eram as
responsáveis por tudo o que lá acontecia. Já o homem/marido
era o lavrador responsável por alimentar a família, bem como
o responsável pela fecundação. Seus principais defensores
foram Bachofen, Morgan, Grose, Kholer e Durkheim.
O homem assumiu este papel de chefe do lar, e acumulando outras funções
sociais, politicas e econômicas na estrutura familiar, muitas das vezes acumulando estas
funções. Macedo (2019) destacou;
A teoria patriarcal se originou com o completo domínio da
família patriarcal sobre a família matriarcal. É na organização
do Estado que os pregoeiros desta teoria acham os essenciais
elementos da antiga família, sendo eles, unidade do poder,
direito de primogenitura e a inalienabilidade do domínio
territorial. A origem da família patriarcal se deu com o domínio
da produção dos meios de existência pelo ser humano: “a
família monogâmica converte-se, portanto, em um fator
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econômico de produção, pois esta se restringe quase
exclusivamente ao interior dos lares, nos quais existem
pequenas oficinas”.
Conforme as palavras de Macedo (2019) mesmo a mulher desempenhando
importante papel na família, o poder agora emanava do homem/marido/pai, do qual
destacou em trecho sobre o homem: “era ao mesmo tempo, chefe politico, sacerdote
e juiz, possuindo um poder quase absoluto sobre a mulher, os filhos e os escravos, onde
o afeto estava longe de ser o elo que ligava as famílias”. É notórioque essas mudanças
de liderança foram sendo modificadas ao longo da historia, e as influencias foram as
mas variadas sobre o conceito de família vigente, isto se soma aos períodos de forte
influencia da igreja sob a estrutura familiar até os dias vigentes, as guerras, politica,
social aos períodos de transição de uma sociedade feudal, camponesa, até a
industrialização das atividades econômicas após o advento da revolução industrial.
Sobre esse período Macedo (2019) destacou;
A estrutura familiar passou por uma mudança com a
Revolução Industrial, momento em que a mulher passou a
assumir, também, o mercado de trabalho, além de muitas
famílias terem saído do campo para irem trabalhar na cidade.
Nesse período a mulher deixou mais de ser dona de casa,
passando a trabalhar fora. Hoje muitas mulheres realizam
atividades em empresas e conseguem, facilmente, ter tempo
para os seus afazeres domésticos da residência, dos filhos e
do marido. O homem, por sua vez, passou a realizar mais
atividades domésticas para poder ajudar a sua mulher.
As dinâmicas de construção da estrutura familiar foram sendo impostas não
apenas nas atividades econômicas, politica, religiosa e na organização do trabalho, mas
também na formação das leis e constituição dos países, dos quais destacamos os
conceitos descritos na constituição brasileira onde dispõe em seu artigo 226que:

“Artigo 226, da CF/88 – A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
•

•

3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento;
4º Entende-se, também, como entidade familiar a
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comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
•

5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”
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Os conceitos evoluíram ao longo do tempo, conforme a opinião de Macedo
(2019). A família primeiramente foi comandada pela figura da mulher/mãe, passando
depois o homem/pai a assumir o comando da casa e da sua família (Figura 1).

Figura 1 – Base familiar antiga conforme conceito de patriarcado.
Nos dias atuais conforme Macedo (2019) tem-se um equilíbrio maior na relação
a quem comanda, uma vez que se notou que a essência da família não estava em
quem comandava, e sim se a família é feliz, seja essa família formada por pessoas
com o mesmo sexo ou não, com as atividades compartilhadas independente de ser
o homem ou a mulher. Baseado nisto, novos conceitos foram estabelecidos e as famílias
foram ganhando novas conotações inclusive na elaboração e interpretação de trechos
da constituição brasileira conforme Macedo (2019) destacou;
“No caput do artigo 226, da Constituição Federal de 1988,
houve uma transformação no que diz respeito ao âmbito de
vigência da proteção constitucional à família. Ao retirar a
locução ‘constituída pelo casamento’, sem substitui-la por
outra, colocou sob a tutela constitucional ‘a família’, ou seja,
qualquer família, pois a cláusula de exclusão desapareceu […]”.
4.

O conceito de Família baseado nas relações Homoafetivas

Conforme Santos et al., (2018) o modelo de família considerado padrão (pai, mãe
e filhos), que teve seu auge no século XX, age consoante a algumas mudanças sociais.
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Com o aumento de novas configurações de família o modelo nuclear/patriarcal cedeu
espaço para outras formas de organização familiar, comoas famílias monoparentais
e homoparentais. A constituição e manutenção da família dependem de laços afetivos
e não necessariamente do casamento judicial e/ou religioso, de tal forma que os
princípios de reprodução e complementaridade entre os sexos passam a ser
secundários; e a filiação passa a ser embasada em outros modos, nas formas de
companheirismo e afetividade (DelaCruz e Uziel, 2014). Sobre este trecho Dias (2011)
corrobora que:
“o amor não tem sexo, não tem idade, não tem cor, não tem
fronteiras, não tem limites; […] Agora a Justiça do Rio Grande
do Sul, ao assegurar o direito do parceiro à meação, retirou a
venda dos olhos e viu as relações homossexuais como vínculos
afetivos e a serem inseridos no âmbito do Direito de Família”.
De acordo com a opinião de Santos et al., (2018) as uniões homoafetivas são
relações familiares parecidas com o casamento entre homem e mulher, diferenciandose, somente, no tocante à possibilidade de gerar filhos. A capacidade de ter filhos
deixou de ser um requisito para ser considerado família, tendo em vista que a ausência
de prole por um casal homoafetivo não iria desconstituir um casamento e tampouco
uma família. Estes conceitos foram detalhados por Dias (2011) no tocante;
“O formato hierárquico da família cedeu lugar à sua
democratização, e as relações são muito mais de igualdade e
de respeito mútuo. O traço fundamental é a lealdade. Talvez
não mais existam razões, quer morais religiosas, políticas,
físicas ou naturais, que justifiquem esta verdadeira estatização
do afeto, excessiva e indevida ingerência na vida das pessoas.
O grande problema reside em encontrar, na estrutura
formalista o sistema jurídico, a forma de proteger sem sufocar
e de regular sem engessar”.
Esta visão rompeu com conceitos substabelecidos de família e dificilmente com
os avanços de democratização, legislação e conquistas sociais, seja de movimentos
feministas, grupos homoafetivos, ou de cor, raça e gênero serão albergados a períodos
de outrora, estando, pois estas conquistas alicerçadas e se posicionando a sociedade
em aspectos modernos de apoio a grupos de minorias. Sobre esta visão Dias (2013)
destacou
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O reconhecimento da homoparentalidade, por parte da
população, comprova que as famílias formadas por casais
homossexuais estão próximas de deter os direitos que
qualquer outro modelo familiar deve possuir. Nesse contexto,
sabe-se que o número de pessoas que se autodeclaram
homossexuais está em expansão e como consequência a isto,
o surgimento de famílias homoparentais se torna mais
frequente.
Este avanço não foi apenas mais a conquistas sociais, em números estes grupos
tem se multiplicado exponencialmente e obtendo parcela significativa da população do
Brasil, com um número próximo 10% da população do país, e muito provavelmente no
próximo censo de 2022 estes números sejam maiores.
Brasil possui cerca de 60 mil casais homossexuais, uma
quantidade
significativamente
pequena
diante
do
contingente nacional que se autodeclara homossexual, sendo
respectivamente, 17 milhões de pessoas conforme o IBGE
(2011).
As lutas pelos direitos de homossexuais se intensificaram, nesta busca de
reconhecimento da conjugalidade por pares do mesmo sexo, e possibilidades de
adoção e combate à homofobia (Uziel, 2007). Dias (2013) reconheceu que estes avanços
não podem ser limitados a pequenas conquistas de reconhecimento, mas que devem
buscar a consolidação das conquistas, derrubando preconceitos,reduzindo formas de
violências e buscando aceitação da sociedade no geral.
Os direitos dos homossexuais não devem apenas ficar à espera
de serem aceitos juridicamente, é necessário consolidar estes
avanços, uma vez que a consagração detais direitos pode ser
uma forma conveniente de reduzir as manifestações de )
preconceito.
Macedo (2019) que o ano de 2011 foi um marco na luta pelo reconhecimento
da união estável e casamento entre homoafetivos, o que possibilitou outras
possibilidades jurídicas como recebimento de pensão e herança, direito sobre os bens
em caso de divórcio, e, sobretudo as possibilidades de adoção. Mas palavrasde
Macedo (2019) acerca da votação de 2011 no STF:
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no mês de
novembro do ano de 2011, “por unanimidade, pelo placar 10
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votos a 0, a união estável para casais do mesmo sexo”,
reconhecendo ainda “que parceiros em relação homoafetiva
duradoura e pública terão os mesmos direitos e deveres das
famílias formadas por homens e mulheres.
Entre os entendimentos podemos destacar no Quadro 1, o avanço e a aceitação
sobre a união estável de homoafetivos neste século vigente no supremo tribunal
brasileiro, estabelecendo desta forma o reconhecimento e os direitos daunião estável
de casais homoafetivos.
Quadro 2 – Relatos de Ministros do Supremo acerca do reconhecimento da
união estável entre homoafetivos no ano de 2011.

Ministro STF

Luiz Fux

Opiniã
o
Não há diferença legal na união
estável entre casais heterossexuais
ou homossexuais porque a própria
Constituição Federal prevê que
‘todos os homens são iguais
perante a lei’, defendendo que “a
homossexualidade não é crime.
Então por que o homossexual não
pode constituir uma família? Em
regra não pode por força de duas
questões abominadas pela
Constituição:
preconceito”.

Ricardo
Lewandowski

a

intolerância

e

“As uniões de pessoas do mesmo
sexo que duram e ostentam a
marca da publicidade, devem ser
reconhecidas pelo direito […]
Cuida-se, em outras palavras,
de

retirar

tais

relações

que
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plano fático da clandestinidade
jurídica, reconhecendo a existência
do plano legal enquadrando-o no
conceito abrangente de entidade
familiar”.
“Estamos aqui diante de uma
situação de descompasso em que o
direito
não
foi
capaz
de
acompanhar
as
profundas
mudanças sociais. Essas uniões
sempre
existiram e sempre existirão”.
Ellen Gracie

“Uma sociedade descente é

uma

sociedade que não humilha
seus integrantes”.

Marco Aurélio
Mello

“A Constituição de 1988 permite a
união e não a discriminação”. Essa é
a leitura que faço da Carta e dos
valores por ela
consagrados

Cézar Peluso

“A união de pessoas de sexo
diverso guarda analogia com
aquelas de pessoas do mesmo sexo
[…] desde que duas pessoas,
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Fonte: Macedo (2019). Organizado por Autor
(2021).
Contextualizando este tópico Macedo (2019) destacou referente aos dias atuais
que, hoje a família transita para um novo conceito, conceito esse em que não existe
mais a distinção do sexo, e sim se passa a olhar a afetividade do casal e da família,
buscando abolir ainda mais o preconceito contra casais homoafetivos, trazendo para a
realidade, a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
5.

A Adoção por casais Homoafetivos

Com o avanço do reconhecimento da união estável pelo STF no ano de 2011,
outras possibilidades jurídicas vieram na forma de cascata para os relacionamentos
homoafetivos, sobretudo através da resolução nº 175, de 14 de maio de 2013 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu que fossem vedadas às
autoridades do direito a recusa de habilitação, celebração de casamento civil e
substituição de regime em união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Tal resolução assegura direitos antes possíveis apenas aos casais heterossexuais, a
saber: igualdade nos direitos e deveres dos conjugues, separação com comunhão de
bens, direito a pensão alimentícia e herança, e entre eles a possibilidade de adoção
homoparental. Sobre o conceito de adoção propriamente dito, Macedo (2019)
descreveu:
A “adoção vem a ser o ato jurídico pelo qual se estabelece
independentemente de procriação, o vinculo da filiação.
Trata- se de ficção legal, que permite a constituição, entre
duas pessoas, do laco de parentesco do 1º grau em linha
reta”. A adoção é um instituto que surgiu na antiguidade
como forma de quem não poderia ter um filho passar a têlo de forma natural, sendo essa a única preocupação era a
continuidade da família, e não o bem-estar da criança.
Em relação à adoção realizada por casais homoafetivos ou homoparentais, Santos
et al., (2018) descreveu que esta é entendida como a modalidade deadoção na qual
o casal adotante é constituído por homossexuais (Patterson, 2006) ou por apenas um
indivíduo que se declara homossexual.
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Neste entendimento Santos et al., (2018) cita que o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Nº 8.069, 2014) expõe que para adoção conjunta, é necessário que
os adotantes sejam casados civilmente ou tenham união estável, comprovando a
estabilidade familiar, e para a adoção ser deferida basta apresentar reais benefícios
para o adotando. Em nenhum termo cita que é possível adoção homoparental, porém,
também não proíbe, sendo assim, a orientação sexual não deve ser critério de exclusão
ou hierarquização de candidatos à adoção. Conforme analisam Cerqueira-Santos e
Santana (2015), não há vedação legal para a instituição da adoção de crianças por
casais homossexuais no país.
O Estatuto da Criança e do Adolescente na Lei 8.069/1990, em seu artigo 41,
caput, descreve que “A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos
direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais”.
A Constituição Federal em seu artigo 227, caput, dispõe que o princípio integral
da criança e do adolescente, que o adotante deve oferecer à criança os direitos humanos
fundamentais, vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade.
Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no. 8.069/90 estabelece ainda os
requisitos que devem ser preenchidos para os que se dispõem a adotar uma criança ou
adolescente:
Art. 42. Qualquer pessoa com mais de dezoito anos pode adotar;
Independente do estado civil; Desde que civilmente capaz;
Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos
do adotando.
Parágrafo 2º. Para adoção conjunta, é indispensável que os
adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união
estável, comprovada a estabilidade da família.
Parágrafo 3º. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos
mais velho do que o adotando.
Parágrafo 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os
ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que
acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o
estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do
período de convivência e que seja comprovada a existência de
vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da
guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.
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Parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º desde que demonstrado
efetivo beneficio ao adotando, será assegurada a guarda
compartilhada, conforme previsto noart. 1.584 da Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2020, Código Civil.
Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que,
após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no
curso do procedimento, antes da prolatada a sentença.
Dentre as regras de adoção, não consta qualquer impedimento para que seja
feita a adoção por casais homoafetivos, em união estável, a legislação não dispõe
expressamente, porém a quem seja favorável e quem seja contra, sendo que, o que
deveria ser considerado é o melhor para interesse da criança e do adolescente e não
os determinantes discriminatórios. Sobre este interesse, Dias (2005) destacou relevante
A adoção constitui um parentesco eletivo, pois decorre
exclusivamente de um ato de vontade. Trata-se de modalidade
de filiação construída no amor, na feliz expressão de Luiz
Edson Fachin, que gera vínculo de parentesco por opção. A
adoção consagra a paternidade socioafetiva, baseando-se,
não em fator biológico, mas em fator sociológico. A
verdadeira paternidade funda-se no desejo de amar e ser
amado.
Casais homoafetivos tem direito a igualdade direita em relação a casais
heteroafetivos e estão enquadrados no cenário social e no direito. A adoção por casais
homoafetivos ainda gera muito litígio no judiciário, apesar da legislação ser omissa
quanto a esta forma, também traz normais impeditivas. De acordo com a doutrina e a
legislação tocante ao instituto da adoção, o que mais importa para a concessão da
adoção são as vantagens e o interesse do adotando. Esta visão é compartilhada quando
afirma que a adoção de adolescentes e crianças por casais homoafetivos, observando
sempre os critérios determinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, encerra
em si a efetivação de dois direitos constitucionais que são garantidos como
fundamentais para a total realização da pessoa humana, quais sejam o direito a
paternidade responsável (art. 226, 7º, da CF/1988) e o direito da criança à convivência
familiar (art. 227 da CF/1988). Ademais, o adolescente e a criança terão acesso aos
direitos consagrados a eles quando principiar a relação paterno-filial (GIRADI, 2008).
Ainda sobre os novos conceitos de família, existem correntes que se opõem e
resistem a adoção por parte dos casais homoafetivos, sobretudo baseado em teorias
infundadas (GIRADI, 2008);
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Os opositores da adoção, e até mesmo das relações
homoafetivas, buscam mascarar seu preconceito com
argumentos sem fundamento que vão de encontro à
realidade social atual e à psicologia. Discursos do tipo “toda
criança precisa de um pai e uma mãe” e “uma criança criada
por um gay/por um casal gay, vai virar gay” infelizmente
ainda encontram espaço na mente de algumas pessoas.
Entretanto, apesar dos argumentos preconceituosos com
relação a adotantes homoafetivos, diversos estudos
indicam que a sexualidade dos pais não interfere na
personalidade, na orientação sexual ou na identidade de
gênero dos filhos.
Alguns levantamento de pesquisas realizadas por Macedo (2019) corroboram
com estes princípios e refutando estas teorias baseadas na sexualidades dos adotantes.
O Parlamento Sueco, após longas pesquisas, afirmaram que
casais homoafetivos são tão preparados quanto casais
heteroafetivos no que diz respeito a criar uma criança. Além
disto, um estudo recente realizado pelo professor Ryan Light,
da Universidade do Colorado, indicou que as diferenças entre
crianças criadas por casais chamados tradicionais e por casais
homoafetivos são insignificantes, o que significa dizer que
ambas as crianças que crescerem nestes meios serão adultos
saudáveis psicologicamente, bem sucedidos e bem ajustados.
No sentido de ratificar a ideia abordada, estudos efetuados na
Califórnia desde 1970 indicam que o ajustamento das crianças
filhas de um casal homoafetivo é o mesmo de qualquer outra.
Meninos são tão masculinos quanto os outros, assim como as
meninas são tão femininas como quaisquer outras, sendo que
não foi encontrada qualquer tendência que sugerisse que
filhos de pais homossexuais sejam necessariamente
homossexuais.
Conforme Macedo (2019) psicólogos argumentam que não são conhecidos
fatores psicológicos vinculando o exercício da parentalidade à orientação sexual da
pessoa, onde estudos realizados apontaram que indivíduos ou casais homossexuais
estão aptos a exercerem tanto a paternidade quanto a maternidade, não influenciando
na sua orientação sexual. Dessa forma, percebe-se que o fato do casal ser
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homoafetivo não influencia no desenvolvimento saudável do adotado, e sim a
existência na relação parental do exercício das funções paterna e materna, ou seja, a
forma de poder e hierarquia estabelecida no relacionamento com os filhos, objetivando
favorecer sua individualidade e autoafirmação. O que de fato deve haver é uma
reciprocidade nos sentimentos da criança, bem como quando expressa ser a condição
família, ou seja, a adoção, uma dimensão de que o amálgama dos laços familiares é
representado pela afetividade.
Ao invés de se dar importância na orientação sexual do casal que pretende adotar
uma criança, deve-se priorizar a convivência familiar e o direito de ser criadoe educado
no seio de uma família substituta, a toda criança ou adolescente que foi impossibilitado
de conviver com sua família originária. Há pesquisas que comprovem que qualquer
prejuízo ou dano à criança que for adotada por um casalou por qualquer pessoa com
orientação homossexual. O abandono, a falta de oportunidade no pertencimento a uma
família, o próprio preconceito, a exclusão, acabam por gerar danos à pessoa, que são
muitas vezes irreparáveis (MACEDO, 2019).
6.

Jurisprudências em adoções por casais Homoafetivos

Com os avanços e reconhecimento do STF em união estável de relacionamento
homoafetivos desde 2011 é esperado que os tribunais e instancias
superiores se posicionem no sentido atuar sob a prerrogativa de interesse da criança
e bom senso nas decisões em vez de notório preconceito velado.
Ementa
Apelação cível. Destituição de poder familiar. Abandono da criança
pela mãe biológica. Adoção por casal do mesmo sexo que vive em
união estável. Melhor interesse da criança. Registro de nascimento.
Recurso conhecido e provido. I - A destituição do poder familiar é
medida extrema, só devendo ser concretizada se comprovada a
impossibilidade de permanência do menor com os pais. II - Sempre
que se tratar de interesse relativo às crianças e adolescentes, o
magistrado deve se ater ao interesse do menor, considerando, para
tanto, primordialmente, o seu bem estar. III - O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277
e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
132, reconheceu a existência de entidade familiar quando duas
pessoas do mesmo sexo se unem, para constituição de uma família.
IV - A vedação à discriminação impede qualquer interpretação
proibitiva de que o casal homoafetivo, que vive em união estável,
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adote uma criança. V - Demonstrado nos autos que a genitora, com
histórico de conduta agressiva e envolvimento com prostituição,
abandonou a menor entregando-a aos cuidados das requerentes,
e que a convivência com o casal homoafetivo atende, de forma
inequívoca, o melhor interesse da criança, a destituição do poder
familiar é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.638, II e III,
do Código Civil. VI - O pedido de adoção deve ser deferido em
nome de ambas as autoras, sob pena de prejuízos à menor de
ordem material (direito de herança, alimentos, dentre outros).
(TJMG,
AC
1.0470.08.047254-6/001
(AC
047254621.2008.8.13.0470), 8ª C. Cív., Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j.
02/02/2012).
Na decisão acima o TJMG (2012) na prerrogativa de o melhor interesse da criança
e sob a possibilidade de bom senso tomar a melhor decisão pra criança concedendo a
guarda para o casal homoafetivo de duas mulheres. Muito embora existam decisões
ocorridas antes de 2011, que eram embasadas na artigo 227, da Constituição Federal
com provimento para adoção de casais homoafetivos.
Ementa
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO.
PESSOAS DE

CASAL

FORMADO POR DUAS

MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade
familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por
pessoas do mesmo sexo, com características de duração,
publicidade, continuidade e intenção de constituir família,
decorrência inafastável é a possibilidade de que seus componentes
possam adotar. Os estudos especializados não apontam qualquer
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto
que permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga
aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e
atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma
postura de firme defesa da absoluta prioridade que
constitucionalmente é assegurada aos direitos das criançase dos
adolescentes (artigo 227, da Constituição Federal). Caso em que o
laudoespecializado comprova o saudável vínculo existente entre as
crianças e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(SEGREDO DE JUSTIÇA)
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(Apelação Cível Nº. 70013801592, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em
05/04/2006)”.
Muito embora existam decisões favoráveis, ainda ocorre de algumas decisões
estarem pautadas no preconceito velado e com restrição no ato da adoção, na
inscrição propriamente dita no sistema nacional de adoção, por casais homoafetivos,
caso de decisão mencionada e com possibilidade de recurso em instância superior.
Ementa
Recurso Especial STJ – 1540814 – PR 2015
Recurso especial. Inscrição de homoafetivo no Registro para
adoção de menores. Possibilidade: Limite de Idade para ser adotada
Inexistência de previsão legal. Requisitos do recurso não
preenchido. Omissão não configurada. Hipótese em quea pessoa
homoafetiva intenciona configurar no registro de adoção de
menores. 2. A tese do Ministério Público estadual é de que o
interessado homoafetivo somente pode se inscrever para adoção
de menor que tenha no mínimo 12 anos de idade para que possa
se manifestar a respeito da pretensa adoção. Não há disposição no
ordenamento jurídico pátrio que estipule a idade de 12 anos
para ser adoto por pessoa homoafetivo. 4. O recurso especial que
indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, mas traz
somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional,
é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da sumula
nº284 do STF.
Recurso Especial não Provido.
7.

Conclusão

O presente artigo demonstrou que o homossexualismo possui retratos de
tolerância e intolerância ao longo da histórica, desde povos que permitiam e
reconheciam a união entre pessoas do mesmo sexo, até os períodos de intolerânciae
tratamento das mais variadas contrárias, perpassando por cenários de perseguição,
violência, morte, e preconceito. As formas de discriminação e preconceito ainda existem
até os dias de hoje, seja de forma direta, indireta ou velada.
As formas de reconhecimento da união estável entre casais homoafetivos pela
justiça brasileira através de ADI nº4277do SFT em 2011 foi uma das formas de dirimir
as desigualdades impostas ao longo das décadas, fornecendo benefícios iguais aos
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previstos para casais heterossexuais, e ratificando os princípios previstosno artigo 5º
da CF. Em relação ao processo de adoção de menores por casais homoafetivos, os dados
demonstram que tem aumentado ao longo dos anos, e que os processos de adoção
têm sido pautados em grande parte nos princípios constitucionais de “interesse da
criança” e bom senso dos legisladores ao avaliarcada caso com inteligência e justiça,
embora existam exceções demonstradas na jurisprudência.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo transcorrer os tipos de guarda existentes
no ordenamento jurídico brasileiro, bem como definir e entender o instituto da guarda
compartilhada dos filhos no período de pandemia. Visa discutir e analisar o princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente no período pandêmico bem como entender
como os meios digitais influenciaram na guarda nesse período. Para este estudo, foi
adotada a técnica de pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias, além de
documentação oficial como artigos, súmulas e decisões. Apesar de se tratar de um assunto
extremamente novo e desconhecido por todos, é possível concluir que as medidas a serem
adotadas devem sempre priorizar e prevalecer o menor frente aos interesses pessoais de
seus genitores.
PALAVRAS-CHAVE: Guarda Compartilhada, pandemia, proteção da criança e do
adolescente.
ABSTRACT: This article aims to review the types of custody that exists in the Brazilian
legal system, as well as to define and understand the institute of shared custody of
children during the pandemic period. It focus on discussing and analyzing the principle
of the best interests of children and teenagers in the pandemic period. Also to understand
how digital media influenced custody during this time. For this study, the technique of
bibliographic research of primary and secondary sources was adopted, in addition to
official documentation such as articles, summaries and decisions. Despite being an
extremely new subject and unknown to all, it is possible to conclude that the measures
to be adopted must always prioritize and prevail the minor in face of the personal
interests of their parents.
KEYWORDS: Shared Guarding, pandemic, child and teenager protection.
SUMÁRIO: Introdução – 1 Conceito e tipos de guarda existente no ordenamento jurídico
brasileiro: 1.1 Conceito de guarda; 1.2 Tipos de guarda; 1.2.1 Guarda Unilateral; 1.2.2
Guarda Alternada; 1.2.3 Guarda Compartilhada. 2 Princípio do melhor interesse da
criança: 2.1 Entendimento Jurisprudencial acerca do Princípio do melhor interesse da
criança; 3 Guarda compartilhada no período de Pandemia: 3.1 Conceito de Pandemia e a
COVID-19; 3.2 Principais medidas adotadas pelos genitores para a melhor convivência
familiar do menor na pandemia da COVID-19, 4 Uso dos meios digitais durante a
Pandemia: 4.1 A eficácia dos meios digitais na Pandemia. Conclusão. Referências.
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INTRODUÇÃO
A guarda compartilhada consiste no exercício conjunto da guarda e estabelece um
regime de convivência de ambos os genitores com os menores, ou seja, a divisão das
principais tomadas de decisões em relação aos filhos. São exemplos de decisões a escolha
da escola para o menor, marcar consultas médicas, fazer orientações religiosas, prover a
assistência material e moral, controlar o tipo de informações que chegam aos seus filhos,
observar com quem eles andam, bem como de poder exigir respeito, obediência, e
prestação de serviços desde que compatíveis com a capacidade do menor, dentre outras.
Com a pandemia do coronavírus, decorrente da COVID-19, uma doença causada
pelo coronavírus SARS-Cov-2, inúmeras dúvidas, medos e inseguranças surgiram sobre
diversos temas e com a guarda compartilhada dos filhos não foi diferente, principalmente
na locomoção do menor entre as casas dos responsáveis em meio às determinações de
isolamento e lockdown, tal vírus tem provocado desordens econômicas, sociais, familiares,
patrimoniais e profissionais, as quais acabam por interferir diretamente nas relações
familiares.
Por ser um vírus de propagação rápida e fácil, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) adotou medidas de distanciamento social em todo o mundo e com isso uma nova
realidade surgiu. As pessoas passaram a trabalhar no modo home office, as escolas
passaram a ter ensino de estudo à distância, os cultos religiosos passaram a ser on line e
várias outras mudanças tiveram que surgir, tornando assim uma nova forma de
relacionamento interpessoal para que se pudesse controlar o número de pessoas
infectadas e assim este não se propagasse ainda mais.
É um assunto delicado e precisa ser ponderado minunciosamente, fazendo com
que os juízes responsáveis por decisões relacionadas à guarda compartilhada em tempos
de pandemia, sejam extremamente criteriosos para que se alcance da melhor forma a
proteção da criança e do adolescente e assim garantir seus respectivos interesses, como
também preservá-los quanto aos possíveis casos em que possa haver risco de
contaminação. De forma geral as decisões são tomadas tendo como direcionamento e
base o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Código Civil e a Constituição Federal.
O compartilhamento equilibrado dos filhos com seus genitores neste momento
delicado em que se vive, é um bom modelo a ser garantido, entretanto, para que ele ocorra
de forma segura vários critérios devem ser observados e adotados. Diante do alto risco de
contaminação, as pessoas tem procurado seguir orientações advindas da Organização
Mundial de Saúde (OMS), dentre uma das principais está a chamada “quarentena”, que
consiste no confinamento social como uma medida necessária para se combater a
propagação do vírus, além de respeitar todas as normas sanitárias como a higiene pessoal
e de ambientes e fazer o uso de máscara. Durante esse período da suspensão obrigatória
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do Covid-19, deve ser observado claramente que os filhos têm o direito de convivência
familiar que é garantido pela Constituição Federal, entretanto, por outro lado, cabe a
família, ao Estado e sociedade que garantam com absoluta prioridade a segurança e a
saúde da criança e do adolescente.
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Nesse período o bom relacionamento coparental deve ser saudável, sem brigas ou
competições entre os genitores para com o menor para que não interfira de forma
prejudicial na saúde mental da criança. Nenhum direito básico deve ser sobreposto sobre
outro direito, pois não há hierarquia entre eles.
Portanto, o presente trabalho tem como esclarecer as dúvidas sobre o assunto e
discorrer sobre a relação da guarda compartilhada dos filhos durante o período da Covid19. O estudo foi dividido em 4 capítulos. O primeiro relata os tipos de guarda existentes
no ordenamento jurídico brasileiro. O segundo relatará sobre o Princípio do melhor
interesse da criança. O terceiro capítulo sobre a guarda compartilhada no período da
pandemia e para finalizar, o quarto capítulo aborda o uso dos meios digitais durante esse
período.
1 CONCEITO E TIPOS DE GUARDA EXISTENTES NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
O ordenamento jurídico brasileiro apresenta alguns tipos de guarda do menor.
Mas o que vem a ser guarda? Trata-se de um assunto que vai muito além da situação de
posse da criança, pois envolve valores morais, éticos e sociais como veremos a seguir.
1.1 Conceito de Guarda
Inicialmente, há de se definir o termo “guarda”, haja vista a quantidade de
diferentes definições que o termo jurídico possui, no entanto, em linhas gerais,
precipuamente na área do direito de família, pode-se dizer que a guarda consubstancia-se
em um direito-dever que os pais, ou um deles, exercem em prol dos filhos.
Nos dizeres de Plácido de Silva, a guarda é assim definida:
A locução indicativa, seja do direito ou do dever, que compete aos
pais ou a um dos cônjuges, de ter em sua companhia ou de protegêlos, nas diversas circunstâncias indicadas na lei civil. E, guarda, neste
sentido, tanto significa a custódia como a proteção que é devida aos
filhos pelos pais. (SILVA, 2006, p. 667).
A guarda é tanto dever e direito dos pais, pois cabe aos genitores criarem e
protegerem o filho sob pena de abandono, e direito por ser inevitável a guarda para que
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possa ser exercida a vigilância, eis que o genitor é civilmente responsável pelos atos do
filho (RODRIGUES, 1995, p.344).
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Dessa forma, temos que guarda nada mais é que o termo utilizado para nos
referirmos ao dever, proteção e cuidado que os genitores têm em relação aos seus filhos.

1.1. Tipos de Guarda
No ordenamento jurídico brasileiro, existem os seguintes tipos de guarda: guarda
unilateral, guarda alternada e guarda compartilhada.
1.1.1. Guarda Unilateral
A guarda unilateral possui previsão no art. 1583 do Código Civil, da Lei nº 10.406
de 10 de janeiro de 2002, que determina que esta é a espécie de guarda atribuída a
apenas um dos genitores ou alguém que o substitua. Este tipo de guarda é conferido a
apenas um dos pais, conquanto que ao outro, lhe é concedida apenas a regulação de
visitas, entretanto, ainda que este não possua a guarda, não estará isento de exercer o
poder familiar, pois apenas não reside mais com o filho menor (Brasil 2002).
O ideal é que o genitor escolhido seja aquele que possua maior afinidade com o
menor, que seja o mais propenso a proporcionar mais atenção, afeto nas relações
parentais e familiar, auxilie na questão educacional e que acima de tudo garanta uma boa
saúde e segurança.
A forma para se definir a guarda unilateral poderá ocorrer de várias formas.
Poderá ser requerida, sendo assim por uma forma amigável entre os genitores ou por um
dos pais através de uma ação autônoma de separação, divórcio, dissolução de união
estável ou até por medida cautelar. Além disso, o juiz poderá decreta-la de acordo com
as necessidades particulares da criança e do adolescente, buscando priorizar o que
melhor favoreçe o menor.
1.1.2. Guarda Alternada
A guarda alternada não possui previsão legal no nosso ordenamento pátrio,
contudo, sendo baseada em decisões e jurisprudências. Atualmente vem sendo bastante
utilizada na prática, pois é aquela em que os pais se alternam na guarda dos filhos, de
sorte que cada um deles, dentro desta alternância irá exercer com exclusividade a guarda
dos filhos (ORTEGA, 2017).
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Ressalte-se que este tipo de guarda difere da guarda compartilhada, conforme
esclarece a autora Maria Berenice Dias:
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(...) guarda alternada: modalidade de guarda unilateral ou
monoparental, caracterizada pelo desempenho exclusivo da guarda,
segundo um período predeterminado, que pode ser anual,
semestral, mensal ou outros. Essa modalidade de guarda não se
encontra disciplinada na legislação Brasiléia e nada tem a ver com a
guarda compartilhada, que se caracteriza pela constituição de
famílias multinucleares, nas quais os filhos desfrutam de dois lares,
em harmonia, estimulando a manutenção de vínculos afetivos e de
responsabilidades, primordiais à saúde biopsíquica das crianças e
dos jovens (DIAS, 2011, p.528).
O principal objetivo deste tipo de guarda é fazer com que haja um maior convívio
dos pais com seus filhos, ou seja, fazer com que ambos os genitores tenham a mesma
possibilidade de criação e de responsabilidade para com a criança e o adolescente.
Um exemplo que melhor ilustra a guarda alternada, seria quando um casal opta
pela guarda alternada semanal/quinzenal ou da melhor forma que se adequa a rotina do
menor. Neste caso, a criança ou o adolescente reside por 7 ou 15 dias na casa de um dos
pais e na semana/quinzena seguinte retorna para o outro cônjuge. Neste caso a guarda
não é exclusiva nem de um e nem de outro, é de ambos os genitores. Normalmente, este
tipo de guarda é mais utilizado em casos em que o adolescente já possui um melhor
discernimento.
Apesar de ganhar destaque ultimamente, este tipo de guarda possui alguns
pontos negativos principalmente por não ter previsão legal no ordenamento e com isso
acaba não sendo tão aceita pelos tribunais de justiça do país. Além disso, o Ministério
Público também tem dificuldade em acatar este tipo de guarda exatamente pela ausência
de estudos e amparo legal que comprovem que pode ser favorável ao menor.
1.1.3. Guarda Compartilhada
A guarda compartilhada é o exercício o qual é realizado de forma conjunta, onde
ambos os genitores decidirão sobre a vida do filho em nível de igualdade, não
importando o período de permanência da prole com cada um dos pais.
O principal objetivo é buscar no exercício do poder familiar entre pais separados,
mesmo aqueles que demandem deles reestruturações, concessões e adequações
diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico
de duplo referencial (ALMEIDA, 2020; ORTEGA, 2017).
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Conforme preceitua Rodrigo da Cunha Pereira (2005): “A guarda compartilhada é
um modelo novo, cuja proposta é a tomada conjunta de decisões mais importantes em
relação à vida do filho, mesmo após o término da sociedade conjugal.”
Na guarda compartilhada dos filhos é correto que se defina um local que possa
ser chamado pelo menor como residência, ou seja, para que ele entenda que ele tem este
espaço. Esta definição servirá também para fins documentais, para quando ele quiser
levar um amiguinho para casa e até mesmo para definir em qual local ele passará mais
tempo.
Segundo o Gonçalves (2018, p. 213) a “residência é simples estado de fato,
enquanto domicílio é uma situação jurídica”.
O Código Civil admite a pluralidade domiciliar. Para tanto, basta que tenha diversas
residências onde alternadamente viva. Conforme artigo 71, do Código Civil, de 10 de
Janeiro de 2002, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde,

alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas (Brasil, 2002).

No quesito concessão da guarda compartilhada, é importante destacar que não
está intimamente ligada a concordância de ambos os genitores e sim a um fator primordial
para que esta possa ocorrer, o qual se trata de ambos os pais estarem aptos a exercer o
poder familiar em relação a criança e ao adolescente. Além disso, ela não será concedida
em casos em que há desinteresse por um dos responsáveis com o menor ou até mesmo
quando a inimizade entre eles for tão grande ao ponto de prejudicar a convivência deles
com a criança e impedir assim que haja harmonia para a tomada de decisões.
2 PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

Quando o assunto é sobre a guarda da criança e do adolescente, o que tem sido
prevalecido nas decisões é sobre o Princípio do melhor interesse da criança, visando chegar
a uma solução que melhor se adeque a ele.
2.1 Entendimento Jurisprudencial acerca do Princípio do melhor interesse da criança
Neste sentido, deve se observar o Princípio do Melhor Interesse do Menor, cuja
origem decorre das mudanças que as famílias vêm passando nos últimos tempos em
conformidade com as modificações na sociedade. Atualmente, tem se observado uma
grande preocupação em manter o bem estar de todos os membros da família,
principalmente em relação ao menor, sendo assim prevalecendo os interesses dos filhos
em relação aos pais (BARBOSA, 2019).
Colucci (2014, p. 12/23) afirma que “a origem do melhor interesse da criança adveio
do instituto inglês parens patriae que tinha por objetivo a proteção de pessoas incapazes
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e de seus bens. Com sua divisão entre proteção dos loucos e proteção infantil, esta última
evoluiu para o princípio do best interest of child”
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Consoante prescreve Guilherme Freire de Melo Barros (2015, p. 19/20), “esse
postulado traduz a ideia de que, na análise do caso concreto, o aplicador do direito – leiase advogado, defensor público, promotor de justiça e juiz – deve buscar a solução que
proporcione o maior benefício possível para a criança ou o adolescente”. Trata-se de
princípio orientador tanto para o legislador como para o aplicador, determinando a
primazia das necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação da
lei, deslinde de conflitos, ou mesmo para elaboração de futuras regras. (MACIEL, 2018)
Em síntese, o referido princípio objetiva de maneira absoluta assegurar ao menor
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito e à liberdade, bem como à convivência familiar e comunitária, nos
termos do preconizado pela Constituição Federal em seu art. 227 e pelo Estatuto da Criança
e Adolescente no seu art. 4º, ambos in verbis:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Considerando o dito alhures, acerca da necessidade de observância do Princípio
do Melhor Interesse da Criança, a regulação das visitas tem-se revelado eficaz para o
menor na medida que visa assegurar ao menor o direito de conviver com o seu pai ou
sua mãe que eventualmente não more com ele.
A legislação tem como finalidade garantir a convivência digna com vistas ao
desenvolvimento e manutenção dos laços afetivos e da convivência familiar entre a
criança e o genitor (pai ou mãe). Ademais, o Judiciário possui entendimento consolidado
de que a convivência dos filhos com os pais contribui significativamente na formação do
seu futuro e caráter, ressaltando-se, ainda, que a convivência não pode ser restrita apenas
à visitação, mas também a participação efetiva de um na vida do outro.
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Quando da regulação das visitas, podem e devem ser tomadas medidas pelos
pais a fim de que haja uma convivência familiar favorável ao menor. Neste ponto, ressalto
a existência das medidas que visam, por exemplo, adequar os dias e horários dos
genitores a fim de que não haja prejuízo para o menor. Neste ponto, a melhor maneira
de chegar ao ponto em comum é mediante um acordo entre os genitores (MESTRINER,
2021).
Ressalte-se que os envolvidos na lide nem sempre conseguem resolver sobre a
regulamentação de visitas de forma harmoniosa, necessitando de ajuda para entender da
controvérsia e alcançar a solução pacífica da questão. Encontrando-se nessa situação os
genitores-conflitantes poderão de forma preventiva procurar pela Mediação Extrajudicial,
que é um recurso adequado de solução de conflitos, nela os profissionais informarão às
partes sobre os princípios e as técnicas que regerão os trabalhos, convidando-os a fazer
parte do processamento da tentativa de composição.
Ademais, caso haja qualquer tipo de alteração na situação familiar que existia
quando da fixação do acordo ou em sentença judicial, é possível que haja uma modificação
de visitas dos filhos entre os genitores (PEREIRA, 2016). É o caso do pai que trabalhava de
segunda a sexta e folgava no sábado e domingo. As visitas foram regulamentadas de
maneira quinzenal, no qual o pai podia retirar à criança na sexta à noite e devolver no
domingo à tarde. Acontece que o pai da criança conseguiu um novo emprego e neste
emprego ele precisa trabalhar aos sábados.
Nesse exemplo, é possível o pai ajuizar uma ação de modificação do regime de
visitas para requerer em juízo que ele possa ficar com o filho um dia da semana com
pernoite em substituição ao sábado, responsabilizando-se em levar a criança para escola
e devolver no final do dia para a genitora.
Deste modo, é fundamental observar que o princípio do melhor interesse da
criança deve ser compreendido como principal ponto de partida para a adoção das
medidas direcionadas a população infanto-juvenil, devendo sempre satisfazer as reais
necessidades e interesses do menor em relação aos interesses dos pais, visando assim, a
proteção integral dos seus direitos.
3 GUARDA COMPARTILHADA NO PERÍODO DE PANDEMIA
Por se tratar de um assunto novo como é o caso da pandemia a até então
desconhecido por todos, não há nenhum procedente ou jurisprudência exclusiva e
consolidada para que se possa legislar sobre este assunto. Durante este período, muitas
dúvidas surgiram, tais como: se a criança pode circular livremente na casa de ambos os
genitores, se caso os pais apresentarem sintomas como deverá ser feita a guarda do menor
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e se a há a possibilidade de os pais não verem seus filhos por um tempo, tendo que serem
solucionadas o mais breve possível.
3.1 Conceito de Pandemia e a COVID-19
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma enfermidade é considerada
Pandemia quando ocorre uma disseminação mundial de uma nova doença, ou seja,
quando um agente específico se propaga pelo mundo, alcançando diversos países e
continentes em escala elevada e acaba por afetar grande parte da população.
O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus que surgiu
no mundo de uma forma avassaladora e foi considerado uma pandemia.Trata-se de uma
doença causada por um vírus (Sars-Cov-2), descoberto após diversos registros de casos na
China no final do ano de 2019. Grande parte da população mundial foi infectada por esse
vírus, entretanto, as crianças são as mais propensas a se contaminarem com os tipos mais
comuns, sendo eles o aplha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1
(SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2020).
A doença possui sinais e sintomas que são essencialmente respiratórios. A
transmissão ocorre, principalmente, de pessoa para pessoa e seu período de incubação,
que é o tempo para que os primeiros sintomas apareçam, pode ser de 2 a 14 dias. A forma
de contágio pode se dar por gotículas de saliva, espirro, tosse ou até mesmo um contato
físico mais próximo. Há alguma evidência de que a disseminação a partir de portadores
assintomáticos é possível, embora se pense que a transmissão seja maior quando as
pessoas estão pré-sintomáticas ou sintomáticas.
Portanto, por se tratar de um assunto grave e desconhecido por todos, diversos
problemas surgiram principalmente na questão do convívio familiar por conta da facilidade
da transmissão e com isso, muitas medidas tiveram que ser tomada mediante a esse novo
contexto vivido por todos.
3.2 Principais medidas adotadas pelos genitores para a melhor convivência familiar
do menor na pandemia da COVID-19
A pandemia trouxe diversos fatores preocupantes no meio familiar, como exemplo
a questão do isolamento social. Entretanto, este ponto não é suficiente para criar um
obstáculo da convivência (seja ela física ou virtual) dos filhos com seus genitores que
residem em lugares diversos, muito menos justificar a mudança de guarda.
O importante é sempre optar pelo melhor interesse da criança e do adolescente,
neste caso, não se pode alterar a convivência do que fora homologado ou decidido
judicialmente. Casos em que o pai ou a mão não estejam infectados e que garantam
cumprir as condições e medidas estabelecidas para garantir a segurança à
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criança/adolescente, não haverá razão para a modificação dos termos da guarda ou da
convivência. O convívio com os os filhos sempre priorizará atender o pleno
desenvolvimento do menor quando comparado aos interesses pessoais dos seus
genitores.
Casos em que um dos responsáveis foi contaminado pelo COVID-19 e que
certamente poderá colocar em risco a vida do menor, a medida mais adequada a ser
seguida é a de suspensão da convivência presencial, partindo de uma solução amigável
entre os genitores e prezando pelo melhor aos menores. Não significa dizer que haverá
por conta disso alteração do tipo de guarda e sim que ocorrerá uma alteração momentânea
da convivência física, podendo ser suprimida pelos meios da tecnologia como celular e
internet.
Quando se fala em definir melhor convivência familiar do menor na pandemia,
significa que sempre deve ser respeitado o que melhor satisfaça os direitos e interesses da
criança, e não apenas a questão da saúde física do menor. Em tempos de COVID-19, é
fundamental zelar pela saúde emocional e psíquica que podem ser prejudicadas com a
ruptura do convívio familiar, devendo ser analisado caso a caso de forma singular.
4 USO DOS MEIOS DIGITAIS DURANTE A PANDEMIA
Para que a guarda compartilhada ocorresse durante o período da pandemia,
diversas medidas precisaram ser adotadas para que o convívio familiar do menor não fosse
afetado, dentre elas o uso dos meios digitais foi de suma importância.
4.1 A eficácia dos meios digitais na pandemia
Atualmente, em função da pandemia do COVID19, a utilização de meios digitais
para que a guarda compartilhada não seja afetada, haja vista a necessidade de
atendimento aos protocolos de segurança e distanciamento social, tem-se revelado
como uma alternativa viável.
Em tempos de pandemia o exercício da guarda e do direito de visitas não deve ser
coibido, devendo coexistir um equilíbrio no trato dessas questões entre os genitores, e na
hipótese de ter de ser preservada a integridade física da criança, por ocasião da
enfermidade de um dos pais, os meios telemáticos poderão ser utilizados para que o
menor mantenha contato com o parente doente ou em isolamento, podendo ser feita
vídeo conferência ou reunião por aplicativo de vídeo chamada, e não sendo esse o caso, o
menor continuará a manter convívio com seu genitor fazendo uso das medidas de
prevenção e higienização contra a COVID-19, nos locais em que estiver e frequentar.
É importante instruir os filhos sobre o porquê de essa nova forma de contato estar
ocorrendo, principalmente para aqueles que já possuem um melhor grau de entendimento.
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As crianças na maioria das vezes possuem mais facilidade para absorver novas regras que
os adultos, portanto, explicando sobre o risco global que é a pandemia da Covid-19, faz
com que o menor entenda o que está acontecendo e assim priorizando sua participação e
atenção no assunto.
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Ressalte-se que esta questão, atualmente, possui entendimentos divergentes por
meio dos magistrados, há juízes que entendem pela manutenção da convivência presencial
desde que o genitor empreenda todos cuidados que a etiqueta médica recomenda para
preservar a saúde da criança e de todos que convivem com ela. De outro lado, há juízes
que entendem que o evento covid-19 oportuniza a readequação do convívio do genitor
com o filho no período da quarentena, autorizando a substituição temporária da
convivência física do pai com o filho pela convivência virtual justificando que tal medida
garantirá a um só tempo prevenir a exposição ao risco de contaminação das pessoas e a
convivência parental, ainda que na modalidade digital.
Nos casos de crianças e adolescentes que tenham uma maior dificuldade para se
concentrar nas ligações de vídeo, pode o juiz determinar o envio de vídeos e áudios das
crianças, para os responsáveis afastados do convívio presencial. Além disso, uma medida
que pode ser imposta durante esse período, é o de realizar ligações de vídeo chamada em
tempo real para que o genitor possa ver o menor e matar um pouco a saudade (SIMÃO
2020, p. 7).
Como se nota, existe divergência jurisprudencial sobre este assunto e cada caso
deve ser analisado individualmente. Ante todo o exposto, considerando todas as
características e determinações legais que envolvem a guarda compartilhada e os meios
de torná-la satisfatória, verifica-se que atualmente, em função da Pandemia do Covid,
algumas alternativas digitais como vídeos-chamadas por meios de aplicativos on line
revelam-se como suficientes e eficazes a fim de que haja a manutenção do instituto da
guarda compartilhada sem qualquer tipo de prejuízo ao menor, não obstante alguns
juízes ainda possuam entendimento no sentido da necessidade da presença física do
genitor, desde que o mesmo siga todos os protocolos sanitários recomendados.
CONCLUSÃO
Imersos em uma nova realidade como é a questão da pandemia do COVID-19,
soluções alternativas vêm sendo realizadas para a melhor convivência familiar da criança
e do adolescente. Por se tratar de algo inédito, não há acordos ou sentenças que versem
sobre a guarda compartilhada que definam sobre medidas específicas para tal situação.
É obrigação dos genitores buscar o quanto antes medidas consensuais de forma rápida
e particular a cada caso específico.
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O papel dos genitores deve ter como principal objetivo cuidar e proteger o
menor, fazendo com que essa convivência compartilhada não afete a saúde física e
mental dos seus filhos. A situação experimentada é nova e demanda uma nova
adaptação, entretanto a busca pelo equilíbrio da relação deve ser priorizado, visando
sempre o melhor para a criança.
A convivência física deve prevalecer sempre que possível, caso não haja fatores
relevantes que coloquem em risco a vida do menor, mantendo assim as visitas
inalteradas. Entretanto, nos casos em que essa não possa ocorrer, a distância física não
pode afetar o distanciamento afetivo, sendo assim os meios virtuais como ligações de
vídeo, telefônicas e aplicativos, ganham destaque como medidas alternativas neste
cenário, servindo de instrumento para que esse período de confinamento tenha seu
principal objetivo alcançado, que é o caso da manutenção da guarda compartilhada.
Dessa forma, compreende-se que a internet neste momento de pandemia tem sido
imprescindível na manutenção das visitas virtuais e assim, mantendo a convivência
familiar.
Situações em que os cônjuges não conseguem chegar em um acordo sobre como
prevalecer essa guarda, a busca pelo poder judiciário deve ser acionada para solucionar
o litígio. A solução deve ser elaborada de forma particular, aplicando sempre o princípio
do melhor interesse da criança para cada caso específico e em particular, com o objetivo
de priorizar a manutenção da continuidade dos laços afetivos de um pai ou de uma mãe
para com seu filho, certificando de que os direitos e a segurança do menor estão sendo
preservados, afinal a fase de criança é campo fértil para semear o amor, educação e
cuidado.
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RESUMO: A impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado
durante a pandemia de COVID-19 no Brasil é um assunto de interesse público. Dessa forma,
o presente artigo tem como objetivo analisar as legislações utilizadas sobre a execução de
alimentos em tempos de pandemia de COVID-19, com ênfase na impossibilidade de prisão
civil sob o regime fechado. O artigo, em formato de revisão da literatura, possui três seções
que foram extraídas a partir dos objetivos específicos: identificar a manutenção da prisão
civil; substituição da prisão civil do regime fechado pelo regime domiciliar; e os impactos
das medidas judiciais sobre a sociedade e como preservar os direitos e garantias do
alimentado. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e abordagem qualitativa.
Recorremos às medidas legais como: a recomendação nº 62 do Conselho Nacional de
Justiça (2020), Lei nº 14010/20 (BRASIL, 2020) e a autores como Madaleno (2020), Rizzardo
(2019), entre outros. Elucidou-se então que é pertinente a adequação de medidas de
combate à proliferação do vírus, assim como não eximir o devedor de alimentos com suas
obrigações. No final adquiriu-se a compreensão das medidas sanitárias e impactos sobre
vários aspectos sociais. Por fim, percebe-se que estes impactos causam incertezas sobre os
direitos do alimentando.
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia. Substituição. Prisão. Medidas Judiciais. Leis.
ABSTRACT: The impossibility of civil imprisonment of the food debtor under the closed
regime during the COVID-19 pandemic in Brazil is a matter of public interest. Thus, this
article aims to analyze the laws used on the execution of food in times of pandemic COVID19 with emphasis on the impossibility of closed civil prison. Thus, the article in literature
review format has tese sections that were extracted from the specific objectives: identify
the maintenance through civil imprisonment; replacement of the civil prison from the
closed to the domiciliary regime; and the impacts of legal measures on society as well as
preserving the rights and guarantees of the fed. For this purpose, bibliographical research
and a qualitative approach were used. We use legal measures such as: recommendation
nº.62 National Council of Justice (2020), Law nº 14010/20 (BRASIL, 2020) and authors such
as Madaleno (2020), Rizzardo (2019), among others. It was then elucidated that the
adequacy of measures to combat the spread of the virus is pertinent, as well as not
exempting the debtor of maintenance with its obligations. In the end, an understanding of
health measures and impacts on various social aspects was acquired. Finally, it is clear that
these impacts cause uncertainties about the rights of the fed.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como propósito apresentar algumas considerações acerca da
impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado durante a
pandemia de COVID-19 no Brasil. Para tanto, o objetivo principal é analisar a manutenção
da prisão civil do devedor de alimentos em tempos de pandemia de COVID-19 com ênfase
na impossibilidade de prisão civil sob o regime fechado.
O tema objeto desta pesquisa justifica-se na importância de entender os efeitos das
medidas de execução de alimentos, alterados devido à pandemia. Neste caso, sabe-se que
para que seja satisfeito o crédito, são adotadas medidas como as dos artigos 528 e 911 do
Código de Processo Civil, em que o Executado é intimado para pagar o débito ou justificar
a impossibilidade de fazê-lo. No entanto, com o avanço da pandemia, o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), através do art. 6º da Recomendação nº 62/20, visando conter a
contaminação pelo vírus, orientou que pessoas presas por prisão alimentícia deveriam ser
colocadas em prisão domiciliar, em seguida, essa medida ficou estabelecida pela Lei nº
14.010/2020.
Sobretudo, durante a pandemia de COVID-19, diversas medidas foram ajustadas,
gerando uma perspectiva de risco de inadimplência. Diante disso, se torna relevante
entender que a atualização e adequação das leis devem estar em sintonia com as reais
demandas expressas pela sociedade. Neste cenário, buscou problematizar e buscar
responder a seguinte questão: Como minimizar os impactos decorrentes das legislações
que impossibilitam a prisão do devedor de alimentos sobre os direitos do alimentando?
A estrutura metodológica de pesquisa foi a bibliográfica, e teve como base o
levantamento foi realizado através de artigos, livros, teses e pesquisas em fontes coletadas
em sites na internet, e, portanto, baseia-se nas leituras exploratórias seletiva dessas fontes,
criando um corpo de literatura compreensível para o tema objeto da pesquisa.
1 PRISÃO CIVIL NO ÂMBITO CONSTITUCIONAL
Sobre a prisão civil, serão apresentados elementos normativos que fundamentam
efetivação da lei para alcançar o direito, potencializando meios para este fim. Dessa forma
Paula e Borges (2020, p.2), explicam que, “a prisão civil tem o objetivo de conceber através
do rigor legal, a assistência ao alimentado como prioridade”.
A Constituição Federal de 1988, através do art. 5°, inciso LXVII, ressalta a imposição
da prisão civil sob duas condições aceitas: a primeira se dá pelo inadimplemento da
obrigação alimentícia e a segunda pelo caráter de depositário infiel. Contudo, esse meio
não se equipara à prisão por crimes, haja vista que a prisão civil não visa punir o devedor,
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somente obrigá-lo a quitar o débito. Logo, a prisão civil é uma forma de execução com
intuito de requerer uma finalidade econômica (BRASIL, 1988).
No entanto, havendo essas exceções, já existiu na história o modelo constitucional
que exclui a prisão por dívidas, conforme a Constituição de 1934, no art. 113, ressaltando
que: “Não haverá prisão por dívidas, multas ou custas” (BRASIL, 1934). Para tanto, as
sucessivas Constituições do Brasil mantiveram essa concepção.
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Contudo, com o advento da Constituição de 1946, iniciaram as exceções a favor da
prisão, permitindo sobre a obrigação alimentar o efeito de prisão civil, conforme o art. 141,
§ 32, que dizia “Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do
depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei” (BRASIL,
1946).
No entanto, Milhomem (2017, p.6-7), explica que a partir Pacto de São José da Costa
Rica, houve a mutação constitucional sobre este tema, onde:
O tema acerca de eventual possibilidade de prisão do depositário
infiel, no Brasil, adquiriu maior relevância e tornou-se ponto de
discórdia entre doutrinadores e juristas, na medida em que a
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica48) foi subscrita pelo Brasil, em 25 de setembro de 1992, e
incorporada ao direito positivo brasileiro através do Decreto n°
67849, de 06 de novembro de 1992. Segundo o art. 7° (n° 7) desta
Convenção, a prisão civil por dívidas é vedada, salvo no caso de
inadimplemento de obrigação alimentar, conforme o que dispõe o
seu artigo 7°: “ninguém deve ser detido por dívidas. Essa disposição
teve grande repercussão no ordenamento brasileiro na medida em
que a Constituição Federal admite duas exceções à proibição da
prisão civil, que é a do devedor de alimentos e a do depositário infiel
(art. 5°, inciso LXVII).
Percebe-se que o devedor de alimentos se manteve apto a ser punido com prisão
civil em regime fechado, no entanto a prisão do depositário infiel passou a ser desobrigada,
gerando um grande debate jurídico em meio às medidas legais, uma vez que a Constituição
Federal de 1988 admite tal previsão, conforme detalhado no inciso LXVII, do artigo 5º
(MILHOMEM, 2017).
Gerou-se então o seguinte conflito, em que a Constituição permite a prisão do
devedor de alimentos e depositário infiel, mas o Pacto de San José de Costa Rica, aderido
pelo Brasil, não permite a prisão em condição alguma no caso de dívidas. Conforme
novamente reforçado por Milhomem (2017), enfatizando que o Supremo Tribunal Federal,
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no intuito de equilibrar a Constituição com o pacto aderido, decidiu que é ilegal a prisão
do depositário infiel, conforme prevista no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição brasileira.
Ou seja, a partir de agora, a única prisão por dívida admitida é a inadimplência de pensão
alimentícia. A decisão tem como base os tratados internacionais ratificados pelo Brasil,
como o Pacto de San José da Costa Rica.
Logo, essa liberdade passou a ser debatida. A partir da análise estabelecida no
Supremo Tribunal Federal é possível compreender o conflito constitucional ocorrido, uma
vez que o Brasil optou por aceitar as recomendações referentes ao Pacto de San José da
Costa Rica acerca do tema da prisão civil. Portanto, este pacto não teve força suficiente
para ir ao encontro do devedor de alimentos. Ou seja, a Corte Suprema sustentou
parcialmente, impossibilitando a prisão do depositário infiel em adequação ao pacto
ratificado pelo Brasil, mas manteve a possibilidade de prisão do devedor de alimentos
(LUCA, BORGES, 2016).
É possível constatar nesta seção que a Constituição Federal brasileira teve igual
poder diante dos tratados internacionais, como o caso da prisão em regime fechado do
devedor de alimentos, prevendo exceções nessa modalidade de dívida, e não admitindo a
mesma medida sobre a do depositário infiel. Logo, sobre essa questão, a Constituição
Federal não se manteve nula, dando a consciência sobre a necessidade da prisão civil do
devedor de alimentos diante da prioridade que esse assunto representa.
1.1 PRISÃO CIVIL: MANUTENÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Após compreender o mérito da prisão do devedor de alimentos no âmbito
constitucional, é relevante destacar o direito do alimentando em receber assistência dos
pais, dando condições para seu desenvolvimento integral, conforme previsão expressa no
artigo 227 da CF:
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).
Desse modo, Rizzardo (2019) enfatiza que a assistência obrigatória de alimentos se
encontra sustentada no âmbito moral da solidariedade humana e econômica, devendo
imperar entre os membros da família ou responsáveis. Ou seja, é obrigação dos pais e
responsáveis prover a subsistência necessária. Além disso, Nader (2018) explica que, no
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caso de dívida de alimentos, a medida coercitiva, qual seja, prisão do devedor, ocorre
apenas em alimentos legítimos ou legais, existentes entre parentes, cônjuges ou
companheiros, sendo excluídos alimentos indenizatórios ou voluntários.
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Dessa forma, quando há o inadimplemento da pensão alimentícia, é cabível a prisão
civil do devedor, dentre outras medidas que objetivam o cumprimento da obrigação
alimentar. Nesse sentido, Cahali (2013) leciona que a prisão civil condicionada ao devedor
de alimentos é um meio de execução com intuito de potencializar a assistência de um
objeto prioritário, em que a restrição de liberdade tem o objetivo de promover
indiretamente o cumprimento de suas obrigações. Sendo assim, é um modo de exceção
estabelecido pela Constituição Federal e reafirmado recentemente pelo STF.
Na perspectiva de trilhar a pesquisa sobre o interesse na compreensão da prisão
civil em tempos de pandemia de COVID-19, é relevante destacar o conceito de prisão civil,
independente dos méritos constitucionais. Nesse sentido, Pinto (2017, p.38) ressalta que a
natureza jurídica da prisão civil é:
A prisão civil por dívida em nada mais consiste do que restringir a
liberdade do indivíduo, com a tomada de seu corpo, realizada no
âmbito privado, devido à prática de um ilícito civil, sendo certo que a
prisão civil por dívida alimentícia é a única com expressa previsão
constitucional, em vigor à luz do art. 5º, LXVII. não haverá prisão civil
por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.
Desse modo, Gagliano e Pamplona (2019) ressaltam que a prisão civil somente é
aceita por dívida alimentar. Logo, essa condição é aceita uma vez que decorre de
inadimplência em face da importância do interesse de subsistência do alimentando, que é
prioridade no âmbito social, em que é entendido que a prisão civil é medida das mais
eficientes, pois a experiência mostra que boa parte dos executados só cumpre a sua
obrigação quando ameaçada pela ordem de prisão.
Ademais, cumpre ressaltar o caráter não punitivo da prisão civil do devedor de
alimentos. Conforme ensina Gonçalves (2018), a prisão civil é apenas meio de coerção, que
objetiva obrigar o inadimplente a pagar o que deve por meio da restrição de sua liberdade,
devendo esta ser, de imediato, revogada após o pagamento da dívida.
Ainda sobre o tema, Tartuce (2018) entende que a prisão civil do devedor de
alimentos sempre foi vista como sanção justa e eficaz no Brasil, tendo em vista a coação
psicológica a qual o alimentante inadimplente é submetido. Logo, o caráter coercitivo da
prisão civil deve preponderar, pois, se esta for vista como ato punitivo e aplicada de forma
automática, de certo causaria problemas a efetividade da tutela em diversos casos.
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Desse modo, durante o período da pandemia de COVID-19, o entendimento da
prisão civil pela legislação precisou ser modificado, mesmo que provisoriamente, em que
o CNJ fez a recomendação nº 62, que dispõe: “Recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (BRASIL, 2020).
Dessa maneira, em 10 de junho de 2020 fora aprovada pelo Governo Federal a Lei
nº 14.010, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e estabelece medidas no
período da pandemia do coronavírus (COVID-19), ressaltando no art. 15 o seguinte texto:
Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia,
prevista no art. 528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida
exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da
exigibilidade das respectivas obrigações (BRASIL, 2020).
Ao compreender a possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos sob a regra
geral e de sua impossibilidade em regime fechado, especificamente durante a pandemia,
é demonstrada a perda de sua eficácia. Sem dúvidas, este cenário de incertezas e
inseguranças tem proporcionado grandes reflexões e imposto às partes que resolvam seus
conflitos diretamente, buscando novas formas para minimizar as condições de entraves até
o diminuir dos efeitos da disseminação do vírus na sociedade (CAMPOS, et al, 2020).
Portanto, faz-se necessário refletir sobre a fragilidade de direitos neste período de
exceção, pois, ainda que temporário, traz incertezas sobre a garantia desses direitos,
sobretudo, no que concerne ao direito aos alimentos, que representa uma classificação
social de grande prioridade. Acredita-se que deve haver a prevalência da dignidade
humana, que inclui o direito à vida e à saúde do devedor, sobrepondo-se à pena de prisão
pelo regime fechado, uma vez que, diante da gravidade dos casos, o devedor pode se
encontrar enfermo ou até mesmo falecer, e, dessa forma, deixar de prestar assistência ao
alimentando.
2 SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS
PELO REGIME DOMICILIAR
Conquanto a doutrina processual concentre esforços para integrar seus conflitos de
entendimento, em que uma medida legal passa a ser ilegal em um período atípico, verificase que o cumprimento de medidas precisa ser debatido.
Na tentativa de frear o avanço acelerado do vírus, criou-se a Lei Federal n.º
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde
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Pública de Importância Internacional decorrente da COVID-19, que tem como característica
macro reduzir a disseminação do vírus (BRASIL, 2020).
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Sendo assim, com a crise sanitária, a aplicação da medida coercitiva em questão foi
impactada pelas importantes recomendações de isolamento e distanciamento social. Dessa
forma, como consequência, criou-se a Lei nº 14.010/2020, que colocou uma limitação
provisória durante o período de pandemia. Nesse caso, a possibilidade de prisão civil em
regime fechado para os débitos de alimentos não pode ser executada, o que não implica
renúncia aos alimentos, mas o mero não exercício de um direito, que foi alternado para o
regime domiciliar (TURBAY et al, 2021).
Com o fim do prazo legal, a Terceira Turma do Supremo Tribunal de Justiça manteve
entendimento acerca da impossibilidade do cumprimento em regime fechado do devedor
de alimentos, diante da jurisprudência formada pelo julgamento do HC 561.257/SP
impetrado contra acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP), cuja decisão foi proferida neste julgamento, considerando
ilegal/teratológica a prisão em regime fechado durante o período de pandemia,
determinando o cumprimento em regime domiciliar (CNJ, 2020).
Evidencia-se, diante dos impactos ocasionados pela disseminação do vírus, a
necessidade de aplicar a prisão civil na condição de regime domiciliar, uma vez que: o
momento ainda é de risco e o devedor de alimentos, torna-se vulnerável, sendo necessário
levar em consideração a saúde deste.
Sendo assim, a impossibilidade de prisão civil em regime fechado gerou diversos
questionamentos acerca da efetividade do crédito alimentar. Sobre essa questão, Tartuce
(2020, s/n) diz que:
O meu entendimento doutrinário vinha sendo no sentido de que no
caso dos alimentos familiares o debate ganharia especial
magnitude, uma vez que é possível medida até mais severa, qual
seja a prisão civil do devedor, em regime fechado. Sendo assim, se
é viável o mais é possível o menos, ou seja, a apreensão de
documentos com a consequente restrição de direitos, o que acaba
sendo medida até menos onerosa e alternativa à restrição da
liberdade, e deve ser buscado nestes tempos de COVID-19.
Nesse sentido, Campos et al (2018), lecionam que a substituição da prisão sob o
regime fechado pelo regime domiciliar se deu pela necessidade de isolamento social, para
frear o contágio e evitar mortes, uma vez que o devedor é exposto ao vírus e também
expõe terceiros, buscando, dessa forma, preservar a qualidade de vida, atendimento
hospitalares suficientes, reduzir óbitos e acelerar a normalidade social.
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Sobretudo, ressalta-se que diante das medidas que tem como premissa a redução
de contágios, caso o devedor venha a interromper o pagamento da pensão alimentícia, o
credor de alimentos pode ajuizar ação de cumprimento de sentença, no qual o devedor
pode vir a sofrer a penhora de bens, restrições de direitos ou ter sua prisão decretada.
Verifica-se que a prisão em regime fechado é entendida como uma das medidas mais
eficazes. Contudo, conforme mencionado anteriormente, permite-se exclusivamente a
prisão em regime domiciliar (CNJ, 2020).
Desse modo, entende-se que as crises sanitária, social e econômica geradas pela
pandemia constituem um cenário fértil para a disseminação não somente do vírus, mas
também de uma complexa variedade de violações, incertezas e ameaças aos direitos
humanos. No entanto, a lei que instituiu o regime jurídico emergencial colide diretamente
com as leis anteriores à pandemia, haja vista que impede a modalidade de prisão em
regime fechado até o fim da pandemia. Acredita-se que, enquanto durar a pandemia, é
possível que a prisão fechada ainda não seja viável, e, dessa forma, o direito do
alimentando continuará ameaçado, pois não há como cumprir medidas mais severas,
capazes de obrigar o devedor a sanar a dívida.
3 IMPACTOS DAS MEDIDAS JUDICIAIS SOBRE A SOCIEDADE E FORMAS DE
PRESERVAR OS DIREITOS E GARANTIAS DO ALIMENTANDO
A pandemia causou impacto direto sobre os direitos do alimentando, pois pessoas
perderam o emprego, houve redução de renda nos negócios, salários reduzidos, entre
outros. Sendo assim, os efeitos quanto às verbas alimentares e suas revisões estão sendo
bastante debatidos. Dessa maneira, verificou-se que os tribunais do Brasil todo têm sido
fortemente demandados por ações e pedidos de cumprimento de obrigações de alimentos
(COMUNELLO, 2020).
Nos casos de dívida de alimentos, em um cenário comum, sem pandemia, a
legislação primeiramente determina que o devedor seja intimado pessoalmente a cumprir
o pagamento do débito, assim como provar que o fez ou justificar a impossibilidade
momentânea, conforme determina o art. 528, do CPC (NUNES, ROCHA, 2020).
No entanto, com o impacto na vida econômica dos cidadãos, foram necessários
vários reajustes, dentre eles, a revogação da prisão em regime fechado sobre a
inadimplência de pensão alimentícia. Dessa forma, Campos et al (2020) entendem que, em
caso de inadimplemento da verba alimentar, pode o credor pedir a negociação, como
medida urgente. Assim, no intuito de efetivar o direito de ambas as partes, o diálogo pode
ser o meio viável de minimizar os impactos sobre a subsistência do alimentando.
Além disso, o uso de medidas judiciais atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do
CPC, também seria alternativa viável para atingir a satisfação do crédito alimentar em
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tempos pandêmicos. O dispositivo estabelece que cabe ao juiz promover todas as formas
possíveis para garantir o pagamento dos alimentos devidos. Dessa forma, podem ser
consideradas medidas atípicas: suspensão de CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de
cartões de crédito, etc (TARTUCE, 2020).
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Outrossim, é compreensível que, independente do cenário socioeconômico em
que o prestador de alimentos esteja inserido, o credor sempre carece da correta prestação
alimentar. Para Crippa e Alegre (2020), uma alternativa que vem acontecendo é a
aceitação do desconto oriundo do auxílio emergencial. Outra maneira de minimizar os
impactos seria a possibilidade de mediação de conflitos que, em época de atendimento
online, se mostra uma excelente alternativa na busca de acordos.
Nesse sentido, é importante ressaltar a lição de Dias (2021) sobre a responsabilidade
alimentar. A lei impõe a solidariedade familiar de forma recíproca, estabelecendo a
obrigação alimentar entre os responsáveis, para viver de modo compatível com sua
condição social, em que o alimentado deve ser atendido conforme essa condição. Além de
identificar os obrigados, são estabelecidos limites para definição de valores. Logo, a
prestação de pensão alimentícia deve viabilizar que o alimentando viva de modo
compatível com sua condição social, não sendo o objetivo desta elevar o status social do
credor.
Para Nunes e Rocha (2020), o impacto sobre ambas as partes é notório, pois, de um
lado, temos aqueles que precisam de alimentos para a sua subsistência, e de outro, há
aqueles que padecem com a diminuição de seus recursos financeiros. A situação é
complicada, e, no âmbito dos tribunais, outra solução foi tomada como alternativa, qual
seja, que o alimentante busque os recursos para cumprimento da obrigação em liberdade.
Desse modo, caberá ao devedor saber que, mais cedo ou mais tarde, não havendo
pagamento, estará sujeito à prisão em regime fechado e com o acumulado do saldo
devedor.
Para Comunello (2021), todas as decisões serão provisórias durante o período que
a pandemia durar. Portanto, as medidas atípicas devem ser aplicadas de acordo com a lei,
como o caso do Código de Processo Civil, que busca a efetividade para esse tipo de
situação alimentar.
Outrossim, ressalta-se entendimento de Madaleno (2020, p.1643) acerca do
cumprimento da obrigação alimentar e a necessidade de utilizar todos os esforços para
garantir a efetividade processual:
O maior drama que recai sobre o credor da pensão é sua incerteza e
insegurança acerca do provimento pontual do seu direito alimentar,
cuja cobrança executiva é havida como um verdadeiro calvário e
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garantir a efetiva percepção pelo dependente alimentar que lhe são
devidos tem sido a hercúlea tarefa do julgador e do legislador, para
que os alimentos não resultem em uma obrigação ilusória e do
constante risco de ficar a mercê de um mau pagador. Todos os
esforços devem ser empreendidos para assegurar a maior eficácia
possível ao preciso pagamento da pensão alimentícia, especialmente
diante do caráter vital que têm os alimentos para o credor.
O devedor de alimentos não pode simplesmente parar de pagar a dívida, muito
menos reduzir o valor por conta própria. Sendo assim, conforme já mencionado, o credor
pode ajuizar ação de cumprimento, no qual o devedor pode vir a sofrer a penhora de bens
ou, ainda, a aplicação das medidas previstas no art.139, IV, do CPC (CNJ, 2020).
No entanto, em outubro de 2021, diante da redução dos casos e avanço da
vacinação, o CNJ apresentou nova recomendação, conferindo viabilidade a prisão:
Agora, a nova recomendação do CNJ (Ato Normativo 000757469.2021.2.00.0000) sugere aos magistrados dos Tribunais de Justiça
dos estados e do Distrito Federal que considerem o contexto
epidemiológico local, o calendário de vacinação do município de
residência do devedor, a situação concreta do contágio da população
carcerária local e a eventual recusa do devedor em vacinar-se, como
forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. “A
prisão domiciliar não configura medida eficaz apta a constranger o
devedor de alimentos a quitar sua dívida e o inegável fato de que o
cumprimento da obrigação alimentícia só ocorre com o anúncio da
expedição do mandado prisional”, reforça o texto da Recomendação
(CNJ, 2021).
O que se conclui é que o devedor de alimentos não poderá cumprir prisão em
regime fechado durante o período grave da pandemia. Logo, diante dessa impossibilidade,
o art. 139, IV, do CPC, que permite o uso de medidas atípicas, tornou-se um mecanismo
de apoio. No entanto, é notório que a exclusão de medidas mais severas causa ineficiência
no cumprimento da obrigação. Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça, através da
nova recomendação, permitiu o retorno da prisão sob o regime fechado, uma vez que ficou
entendido que a satisfação do crédito alimentar é alcançada quando o devedor é notificado
pelo mandado prisional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a presente pesquisa, verificou-se que esse assunto gerou grande debate e
conflitos entre os autores, onde houve a manifestação das leis anteriores que já eram
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confrontadas com os pactos internacionais, e posteriormente a lei provisória da pandemia
que determinava medidas em discordância com as atuais, dando um teor no sentido de
buscar a compreensão de vários pontos de vista.
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Evidenciou-se que “A impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos sob
o regime fechado durante pandemia de COVID-19 no Brasil” despertou interesse na
melhoria contínua sobre as medidas legais quanto a preservação de direitos do
alimentando. Dessa forma, foi relevante compreender a prisão civil no âmbito
constitucional, a substituição da prisão em regime fechado para o domiciliar, assim como
os impactos decorrentes das legislações que impossibilitam prisão do devedor de
alimentos sobre os direitos do alimentado.
Ademais, demonstrou-se que ao analisar as legislações utilizadas sobre a execução
de alimentos em tempos de pandemia de COVID-19 com ênfase na impossibilidade de
prisão civil sob o regime fechado, foi possível compreender os motivos adotados pelo
governo, no intuito de reduzir a proliferação do vírus. Dessa maneira, ao embasar sobre o
emaranhado de teorias envolvendo as argumentações de autores e as legislações vigentes,
foi trilhado um direcionamento que permitiu impossibilitar a prisão sob regime fechado,
porém, não traduzindo essas medidas em tranquilidade do devedor. As medidas adotadas
decorrentes do contexto de pandemia de COVID-19 são temporárias, destacando-se que,
nessa trajetória, o devedor mantém as obrigações conforme a lei.
Por fim, destaca-se que, considerando o avanço da vacinação e consequente
diminuição dos casos de COVID-19, bem como a possível recusa do devedor em tomar a
vacina, como meio de adiar o cumprimento da obrigação, o CNJ apresentou nova
recomendação, através do Ato Normativo 0007574-69-2021.2.00.000, sugerindo aos juízes
o retorno do cumprimento de prisão em regime fechado.
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RESUMO: O presente artigo visa explanar a configuração da violação ao direito da
personalidade a partir realização de condutas difamatórias na internet, demonstrando que
a legislação penal abrange os indivíduos que praticam conduta ilícita no ambiente virtual,
aplicando-lhes as devidas sansões jurídicas. Analisa-se questões pertinentes ao direito de
personalidade e honra subjetiva dos indivíduos frente aos avanços tecnológicos e a
expansão da internet como elemento que ajuda na concretização da violação à estes
direitos. 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, constitucional e civil, procurando evidenciar a importância da proteção aos
direitos de personalidade ainda que na esfera virtual.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de personalidade. Honra Subjetiva. Violação. Internet.
Difamação.
ABSTRACT: The present article aims to explain the configuration of the violation of the
right to personality by performing defamatory conducts on the internet, demonstrating
that the criminal law covers individuals who practice unlawful conduct in the virtual
environment, applying the appropriate legal sanctions. Issues pertinent to the right to
personality and subjective honor of individuals are analyzed in the face of technological
advances and the expansion of the internet as an element that helps to materialize the
violation of these rights. For the elaboration of the present work, bibliographical research
was carried out, with reference to materials of a principiologic, jurisprudential and criminal,
constitutional and civil nature, seeking to highlight the importance of the protection of
personality rights, even in the virtual sphere.
KEYWORDS: Personality rights. Subjective Honor. Violation. Internet. Defamation.
INTRODUÇÃO
O presente artigo visa tratar de alguns aspectos dos direitos da personalidade frente
aos avanços tecnológico, evidenciando a evolução e a adequação social do direito diante
do surgimento de novas tecnologias e dos novos meios para se cometerem atos ilícitos.
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Inicialmente, busca-se esclarecer quais são os direitos de personalidade e mostrar
que eles surgiram e se tornam essenciais para sociedade na medida em que inicia no
mundo a ideia do estado de bem estar social, onde se entende que bem comum dentro
das relações particulares deve ser resguardado pelo poder público, com isso, entrando em
colisão e ruptura com os princípios do liberalismo econômico, que é sustentado pelo
argumento de intervenção-mínima estatal nas relações privadas.
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Busca-se ainda trabalhar a honra como um dos direitos de personalidade garantidos
pela Constituição Federal de 1988, bem como pelo direito penal, através de seus institutos
sancionadores, evidenciando que o mencionado instituto é de extrema importância para
os indivíduos que convivem em sociedade, pois possui vínculo direto ao apreço que
desfrutam no meio em que desenvolvem as suas relações e, conforme os ensinamentos de
Nucci (2019), aquele que é estimado e respeitado por sua figura e por seus atos encontra
paz interior, tornando-se mais feliz e equilibrado para comportar se de acordo com os
mandamentos jurídicos. Justamente por isso, o direito garante e protege a honra, visto
que, sem ela, os homens estariam desguarnecidos de amor-próprio, tornando-se vítimas
frágeis dos comportamentos desregrados e desonestos, passíveis de romper qualquer tipo
de tranquilidade social.
Adentrando no conceito de honra, o presente trabalho abordará o crime de
difamação, mais especificamente, àqueles ocorridos em ambientes virtuais, procurando
evidenciar que os atos praticados por meio da internet também são passíveis da tutela
estatal, sendo assegurada aos cidadãos a proteção de sua honra objetiva nos mais diversos
meios de comunicação.
Sabe-se que grande parte da população brasileira acredita que a internet seja
ambiente propício para propagar quaisquer tipo de informação e ofensa, pois assim não
haveria punição, a partir disso, se evidencia a importância do presente estudo para fins de
esclarecer que as falas e notícias propagadas por meio virtual são passíveis de punição.
ANÁLISE CONCEITUAL SOBRE O DIREITO DA PERSONALIDADE
Os direitos da personalidade começam as suas primeiras construções em meados
do século XIX, momento em que o mundo passa por inúmeras transformações que
geraram injustiças e conflitos.

A expressão foi concebida por jusnaturalistas franceses e
alemães para designar certos direitos inerentes ao
homem, tidos como preexistentes ao seu reconhecimento
por parte do Estado. Eram, já então, direitos considerados
essenciais à condição humana, direitos sem os quais
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“todos os outros direitos subjetivos perderiam qualquer
interesse para o indivíduo, ao ponto de se chegar a dizer
que, se não existissem, a pessoa não seria mais pessoa,

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

(SCHREIBER, p.17, 2013)
Os direitos da personalidade são aqueles relacionados com as características que
identificam o ser humano, como seu corpo, seu nome, a sua honra, a sua imagem e a sua
privacidade. Falando sobre o conceito de direitos da personalidade, Anderson Schreiber
afirma:

Os direitos da personalidade consistem em atributos
essenciais da pessoa humana, cujo reconhecimento jurídico
resulta de uma contínua marcha de conquistas históricas. No
decorrer do último século, o tema foi tratado sob diferentes
enfoques e distintas denominações [...] A expressão direitos da
personalidade é empregada na alusão aos atributos humanos
que exigem especial proteção no campo das relações
privadas, ou seja, na interação entre particulares, sem
embargo de encontrarem também fundamento constitucional
e proteção nos planos nacional e internacional. (SCHREIBER,
p.13, 2013)
Assim sendo, considerados como direitos subjetivos privados, os chamados direitos
da personalidade possuem, como característicos, no dizer da doutrina brasileira
especializada, a generalidade, a extrapatrimonialidade, o caráter absoluto, a
inalienabilidade, a imprescritibilidade e a intransmissibilidade.
Dessa forma, nota-se que os direitos da personalidade configuram-se como um
importante instrumento para a proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento
constitucional da República previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988.
A honra como um aspecto do direito de personalidade resguardado pelo direito penal
A honra é um direito resguardado constitucionalmente, a Constituição Federal, em
seu artigo 5º, dispõe sobre a igualdade de todos perante a lei, garantindo aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a
igualdade, segurança, a propriedade, e adentra em no inciso X, afirmando que “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
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direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
(BRASIL,1998).
Nesse sentido, Hilda Rodrigues Veiga, ao realizar uma análise dos crimes de calúnia
e difamação, afirma:

A honra, é um direito ligado a personalidade, protegida
constitucionalmente pelo artigo 5º inciso X, a Constituição
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Federal, por sua vez rompe-se em duas faces, uma de natureza
objetiva e outra de natureza subjetiva. No aspecto objetivo,
traduz uma imagem ilibada da pessoa no seio social,
desvinculada de qualquer mácula. Sob o prisma subjetivo,
têm-se um ligamento com a dignidade e o decoro da pessoa,
ou seja, auto estima, atributos e imagem que a pessoa tem de
si mesma. (VEIGA, 2017)
Na esfera de proteção do direito criminal, é válido apontar que no capítulo V do
Código Penal encontra-se o tema “Crimes contra a honra” onde são tratados os delitos que
afrontam os bens imateriais e não tangíveis, relativos à personalidade da pessoa humana,
sendo eles a calúnia (CP, art. 138), a difamação (CP, art.139) e injúria (CP, art.140). Assim, é
possível definir a tutela da honra na esfera penal:

[...] O homem tem direito à vida, à integridade física e psíquica,
como também a não ser ultrajado em sua honra, pois o seu
patrimônio moral também é digno da proteção penal [...] Se,
por um lado, é certo que a proteção da honra salvaguarda um
bem personalíssimo, por outro, conforme ressalva Uadi
Lammêgo Bulos, “tutelando a honra, o constituinte de 1988
defende muito mais o interesse social do que o interesse
individual, uti singuli, porque não está, apenas, evitando
vinditas e afrontes à imagem física do indivíduo. Muito mais
do que isso, está evitando que se frustre o justo empenho da
pessoa física em

merecer boa reputação pelo seu

comportamento zeloso, voltado ao cumprimento de deveres
socialmente úteis”. (CAPEZ, p. 412, 2020)
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Sendo a honra um bem constitucionalmente protegido, abre-se a necessidade de
conceitua-la, Edgard Magalhães Noronha, afirma que honra, conceitua-se “como o
complexo ou conjunto de predicados ou condições da pessoa que lhe conferem
consideração social e estima própria’’ (NORONHA apud CAPEZ, 2012, p. 277). Dessa
maneira, Guilherme de Souza Nucci também define:
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[...] é a faculdade de apreciação ou o senso que se faz acerca
da autoridade moral de uma pessoa, consistente na sua
honestidade,

no

seu

bom

comportamento,

na

sua

respeitabilidade no seio social, na sua correção moral; enfim,
na sua postura calcada nos bons costumes. Essa apreciação
envolve sempre aspectos positivos ou virtudes do ser humano,
sendo incompatível com defeitos e más posturas, embora não
se trate de um conceito absoluto, ou seja, uma pessoa, por
pior conduta que possua em determinado aspecto, pode
manter-se honrada em outras facetas da sua vida. Honra não
pode ser, pois, um conceito fechado, mas sempre dependente
do caso concreto e do ângulo que se está adotando. (NUCCI,
2017, p.498).
Distinção entre honra subjetiva e objetiva
A doutrina conceitua a honra sob diversos aspectos, dentre eles, no presente
trabalho de pesquisa, necessário se faz abordar o conceito de honra subjetiva e objetiva.
Nesse aspecto, Damásio de Jesus, ao conceituar honra subjetiva, afirma:

Honra subjetiva é o sentimento de cada um a respeito de seus
atributos físicos, intelectuais, morais e demais dotes da pessoa
humana. É aquilo que cada um pensa a respeito de si mesmo
em relação a tais atributos. Honra objetiva é a reputação,
aquilo que os outros pensam a respeito do cidadão no tocante
a seus atributos físicos, intelectuais, morais etc. (JESUS, p. 288,
2020)
Dessa forma, ao passo em que a honra subjetiva é a percepção que o indivíduo tem
sobre si próprio, a honra objetiva é a percepção de outrem que recai sobre o a
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individualidade de cada um, ou seja, é o prestígio que o indivíduo possui perante a
sociedade. Seguindo essa lógica, Fernando Capez afirma:

A calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva, pois
atingem o valor social do indivíduo. Este, em decorrência da
calúnia ou difamação, passa a ter má fama no seio da
coletividade e, com isso, a sofrer diversos prejuízos de ordem
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pessoal e patrimonial. (CAPEZ, p.413, 2020).
PREVISÃO LEGAL E CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO
A Difamação está prevista no artigo 139 do Código Penal brasileiro que fixa pena
de detenção de três meses a um ano e multa para aquele que “difamar alguém imputandolhe fato ofensivo a sua reputação.” (BRASIL, on-line).
Sobre o conceito de difamação, Guilherme de Souza Nucci afirma:

Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa,
maculando-lhe a reputação. Nesse caso, mais uma vez, o tipo
penal foi propositadamente repetitivo. Difamar já significa
imputar algo desairoso a outrem, embora a descrição abstrata
feita pelo legislador tenha deixado claro que, no contexto do
crime do art. 139, não se trata de qualquer fato inconveniente
ou negativo, mas sim de fato ofensivo à sua reputação. Com
isso, excluiu os fatos definidos como crime – que ficaram para
o tipo penal da calúnia – bem como afastou qualquer
vinculação à falsidade ou veracidade dos mesmos. Assim,
difamar uma pessoa implica divulgar fatos infamantes à sua
honra objetiva, sejam eles verdadeiros ou falsos. (NUCCI, p.
689, 2019)
Nesse sentido, pode-se afirmar que o legislador, nos casos de difamação, resguarda
a honra objetiva do indivíduo, visando proteger o seu bem estar perante a sociedade,
conforme leciona Fernando Capez:

Tal como o crime de calúnia, protege-se a honra objetiva, ou
seja, a reputação, a boa fama do indivíduo no meio social.
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Interessa, sobretudo, à coletividade preservar a paz social,
evitando que todos se arvorem no direito de levar ao
conhecimento de terceiros fatos desabonadores de que
tenham ciência acerca de determinado indivíduo, ainda que
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tais fatos sejam verdadeiros. (CAPEZ, p. 444, 2020)
Rogério Greco também comenta que a “honra objetiva é o bem juridicamente
protegido pelo tipo penal que prevê o delito de difamação, sendo nesse caso visualizada
por meio da reputação da vítima no seu meio social.” (GRECO, p. 631, 2017).
No entanto, nota-se que o tipo penal previsto no artigo. 139 do Código Penal ainda
é muito limitado, pois, que tipo de fato poderia ser considerado ofensivo à reputação de
outrem? Nesse sentido, Capez (2020) afirma que o fato deve ser concreto, determinado,
não sendo preciso, contudo, descrevê-lo em minúcias. De outra forma, a imputação vaga
e imprecisa, ou seja, em termos genéricos, não configura difamação, podendo ser
enquadrada como injúria.
O crime previsto no artigo 139 do código penal é considerado consumado quando
terceiro, que não a vítima, toma conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta última
(GRECO, 2017). Nesse diapasão, afirma Guilherme de Souza Nucci:

Basta uma pessoa estranha aos sujeitos ativo e passivo para
se consumar a difamação. Se a atribuição de fato negativo for
dirigida exclusivamente à vítima, configura-se a injúria, pois a
única honra afetada seria a subjetiva. (NUCCI, p. 691, 2019)
Ainda nessa linha de pensamento, existe uma discussão doutrinária acerca da
possibilidade de tentativa no crime de difamação, o doutrinador Rogério Greco (2017),
afirma que, para que se vislumbre essa possibilidade, seria indispensável apontar os meios
utilizados na execução do delito, pois, somente a partir de então, seria possível visualizar
se está-se diante de um crime monossubsistente ou plurissubsistente, assim:

Se monossubsistente, não se admite tentativa, pois que os
atos que integram o iter criminis não podem ser fracionados.
Se plurissubsistentes, torna-se perfeitamente admissível a
tentativa. Assim, se a difamação for verbal, proferida por meio
de palavras, não se admite o conatus, pois, ou os fatos
ofensivos à reputação da vítima são verbalizados com
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terceiros, consumando a infração penal, ou o agente se cala
nem sequer ultrapassa a fase da cogitação; ao contrário, pode
ser que na difamação escrita os fatos somente não cheguem
ao conhecimento de terceiro por circunstâncias alheias à
vontade do agente, como no exemplo em que o agente vai
até a agência dos correios e envia a carta ao seu destinatário,
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contendo a exposição de fatos ofensivos à reputação da
vítima, que acaba se extraviando ou mesmo se perdendo,
dada a ocorrência de um incêndio na agência dos correios ou
coisa parecida. (GRECO, p. 633, 2017)
A exigência do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do crime de difamação
Segundo Bitencourt (2019), o elemento subjetivo do crime de difamação é o dolo
de dano, que, em linhas gerais, se integra da vontade consciente de difamar o ofendido
atribuindo-lhe a prática de ato desonroso sendo, conforme já mencionado anteriormente,
irrelevante se tal ato é verdadeiro ou falso. Ademais, o citado doutrinador afirma:

A difamação exige o especial fim de difamar, a intenção de
ofender, a vontade de denegrir, o desejo de atingir a honra do
ofendido. A ausência desse especial fim, qual seja, o animus
diffamandi, impede a tipificação do crime. Por isso, a simples
idoneidade para ofender das palavras é insuficiente para
caracterizar o crime, como ocorre, em determinados setores
da sociedade, com o uso de palavras de baixo calão, por faltarlhe o propósito de ofender. Não há animus diffamandi na
conduta de quem se limita a analisar e argumentar dados,
fatos, elementos, circunstâncias, sempre de forma impessoal,
sem personalizar a interpretação. Na verdade, postura
comportamental como essa não traduz a intenção de ofender,
a exemplo de todas as hipóteses que referimos relativamente
à calúnia. (BITENCOURT, p. 877, 2019)
Dessa forma, observa-se que o crime de difamação só poderá ser admitido em sua
modalidade dolosa, seja dolo direto ou eventual, não existindo previsão legal para
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difamação culposa, portando, não sendo passível de punição, sendo este o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, para a
configuração dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, ambos
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do Código Penal – difamação e injúria –, é necessária a
presença do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo
específico, que é a intenção de ofender a honra alheia (STJ,
on-line, 2016).
Portanto, inexiste difamação se o sujeito ativo atua em razão de discussão ou
exaltação emocional, sendo indispensável a existência da vontade livre e consciente de
difamar outrem imputando-lhe fato desonroso.
Configuração do crime de difamação em ambiente virtual
A maneira como a violação a um direito ocorre, muitas vezes, faz a sociedade pensar
que não há disposições jurídicas sobre o fato, gerando duvidas, se realmente estão
protegidas em âmbito tão abrangente que é a internet e se as autoridades legislativas
detém algum controle sobre esse meio, nesse sentido, Damásio de Jesus e José Antônio
Milagre, em sua obra Manual de Crimes Informáticos (2016), explanam um pensamento
interessante: se há crimes é porque também há riqueza, e o que não falta na internet é
riqueza.
Damásio de Jesus e José Antônio Milagre (2016), afirmam que em 1939 muito antes
da internet ser a que conhecemos hoje, havia relatos que “Alan Turing” um matemático e
cientista da computação Britânica, teria sido recrutado pelo governo dos EUA pra estudar
a quebra de códigos para proteger informações. Os autores também mencionam que, para
uma corrente de doutrinadores tudo começou em 1964 no “M.I.T”, sigla em inglês para
“Instituto de Tecnologia de Massachusetts”, nos Estados Unidos, onde um jovem de 19
anos teria cometido o primeiro delito online que foi classificado pelos seus superiores
como cybercrime.
Para além disso, existe uma outra corrente que acredita, que o primeiro ato
considerado um crime de hacker, ocorreu na Universidade de Oxford em 1978, onde um
aluno invadiu os computadores da universidade para poder copiar uma prova, cometendo
o delito de invasão e furto de informações, lembrando que naquela época, eram
inexistentes leis que tratavam desses temas.
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Diante deste panorama do surgimento de novas tecnologias, em primeiro
momento, é importante fazer um paralelo sobre a liberdade de expressão e os meios de
comunicação, nesse sentido, Bárbara L. C. do Nascimento afirma:

Hoje, ao dar voz mundial a tantos indivíduos e fazer com que
o discurso chegue a todos eles, a internet se apresenta como
um grande instrumento da liberdade de expressão, pois ela
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potencializa o exercício do direito, elevando-o a um patamar
nunca antes visto. Por consequência, os principais valores
abrangidos pela liberdade de expressão, estudados no
primeiro
humanista,

capítulo,

representados

democrático

e

pelos

cético,

argumentos

também

são

potencializados. (NASCIMENTO, p. 35, 2009).
É cediço que as pessoas devem ter resguardado o seu direito à liberdade de
expressão e opinião, direito este estabelecido no artigo 19, da Declaração Universal dos
Diretos Humanos: “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (ONU,
1948).
Assim, é notório que a internet se traduz como uma forma de democratização de
conteúdos e informações, levando aos pobres e ricos a possibilidade de obter juízo e
manifestar opinião sobre determinados assuntos de seus interesses.
No entanto, da mesma forma que a internet evolui para o bem, ela também evolui
para o mal, pois, durante as últimas décadas, as redes de comunicação têm sido um antro
de criminosos que se escondem atrás das redes criptografadas se aproveitando para
cometer crimes virtuais, por acreditarem que o fato de estarem por detrás de uma tela de
computador, por suas mensagens estarem criptografadas por softwares de última geração,
ou simplesmente pelo fato do crime não ser físico e sim virtual, suas identidades estariam
resguardadas, sobre o assunto, vejamos:

Contudo, é importante que se tenha consciência do que se
expressa ou opina, principalmente quando será publicado na
internet, ainda mais se a opinião ou expressão for criminosa.
Pois, deve ser defeso toda e qualquer pratica de crime pela
internet, limitando, de certa maneira, a liberdade de
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expressão. Isso decorre do fato de que os indivíduos possuem
o direito a expor seu pensamento, mas se o fizer de maneira
preconceituosa ou se debatendo com as leis, estes devem
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assumir os resultados de seus atos (SOARES, 2016).
Nesse ínterim, é importante ressaltar que o direito à livre manifestação não se
configura como um privilégio absoluto, em detrimento dos demais bens jurídicos tutelados
constitucionalmente, não comportando o cometimento de delitos, inclusive virtuais, em
nome da liberdade de expressão. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal tem decidido:

Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se
tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre
expressão

não

pode

abrigar,

em

sua

abrangência,

manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude
penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso
devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os
limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º,
§ 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de
expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo",
dado que um direito individual não pode constituir-se em
salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos
contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da
pessoa humana e da igualdade jurídica. (STF, 2003, on-line).
Assim, conforme levantado por Sá (2009, p. 21), é importante destacar que, com
advento da Internet, o veicular das informações ocorreu de uma forma estrondosa e
avolumada. Daí surgem as indagações: Como administrar esse fluxo informacional? Como
concebe-lo tal qual imaginou o legislador constitucional?
Atualmente, com o avanço da tecnologia, a justiça brasileira também avançou no
sentido de punir e busca identificar os indivíduos que atuam cometendo crimes virtuais,
nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar o Recurso Especial
1829821/SP, relativo à crime contra a honra cometido por meio virtual, onde um indivíduo
expressou sua opinião em uma postagem de um grupo do qual fazia parte no Facebook e
alguns usuários, que discordaram de sua opinião, passaram a lhe ofender, dizendo que a
marca de nascimento que possui acima do lábio era uma "pereba", chamando-o ainda de
semianalfabeto e de "exu mal despachado", o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO

DE

FAZER.

FORNECIMENTO

DE

DADOS

PESSOAIS. QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO.IMPOSSIBILIDADE.
REGISTRO DE ACESSO A APLICAÇÕES. MARCO CIVIL DA
INTERNET. DELIMITAÇÃO. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE.
RESTRIÇÃO. 1. Ação ajuizada em 07/11/2016, recurso especial
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interposto em 07/11/2018 e atribuído a este gabinete em
01/07/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar,
nos termos do Marco Civil da Internet, a qualidade das
informações que devem ser guardadas e, por consequência,
fornecidas sob ordem judicial pelos provedores de aplicação.
Em outras palavras, quais dados estaria o provedor de
aplicações de internet obrigado a fornecer. 3. Ainda que não
exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de
conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP)
dos computadores utilizados para o cadastramento de cada
conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de
rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que
corresponde à diligência média esperada dessa modalidade
de provedor de serviço de internet.
Precedentes. 4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é consolidada no sentido de - para adimplir sua
obrigação

de

identificar

usuários

que

eventualmente

publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros é suficiente o fornecimento do número IP correspondente à
publicação ofensiva indicada pela parte. 5. O Marco Civil da
Internet tem como um de seus fundamentos a defesa da
privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de
registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente
àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para
a identificação do usuário por meio do número IP.6. Recurso
especial conhecido e provido. (STJ, 2020, on-line)
457

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No supracitado julgado resta claro o precedente da Corte Superior no sentido que
os provedores de contas na internet devem auxiliar na identificação de usuários que
cometem crimes virtuais, fornecendo o número de IP do dispositivo de onde partiu o
conteúdo indevido, sendo negado, no entanto, a disponibilização de dados reais dos
usuários em respeito ao Marco Civil da Internet e ao direito à privacidade dos usuários.
Dessa forma, nota-se que a tutela da honra, ainda que em ambientes virtuais, é
resguardada pela legislação e pela jurisprudência brasileira, de forma que, para toda ação
difamatória ou qualquer outra que atente contra a honradez de um indivíduo, existe a
possibilidade de sansão penal.
Responsabilidade civil diante da prática de difamação na internet
Diante da prática do crime de Difamação na Internet, necessário se faz a menção ao
instituto da Responsabilidade Civil que é o meio em que a vítima poderá pleitear a devida
reparação ao dano moral, causado pela violação da honra subjetiva.
Sendo assim, vale demonstrar o conceito deste instituto jurídico:

A responsabilidade civil implica duas ordens de deveres: uma,
de natureza primária, em que se exige do agente o
cumprimento de determinado dever, como pode conduzir a
causa de seu cliente com zelo e dedicação; outra, de ordem
secundária, quando o agente descumpre o dever, gerando
com a sua conduta uma lesão, ao patrimônio ou à pessoa, a
ser reparada mediante indenização pecuniária’’ (NADER, 2010,
p.08).
O Código Civil é bem claro ao afirmar, em seu artigo 186, que “aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, on-line).
No entanto, engana-se quem acredita ser uma tarefa simples juntar os meios de
provas necessários para comprovação da violação ao direito de personalidade na internet,
nesse sentido, preceitua Lacerda:
Tutelar o direito de uma pessoa é uma tarefa árdua e
conflitante, principalmente aqueles que usam as redes para
disseminação de ataques. Bruno Zampier esclarece que ‘’ por
meio da rede mundial de computadores, uma imagem, seja
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ela na forma de fotografia ou vídeo, pode ser compartilhada
livremente como conteúdo por milhares ou mesmo milhões
de usuários num curto espaço de tempo.’’ (LACERDA, 2017, p.
104).
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Portanto, no que tange ao dano moral causado pela violação ao Direito da
Personalidade decorrente da difamação na internet, é devida e resguardada a sua
reparação, retirando do senso comum a ideia de que nada pode ser feito se algum
indivíduo praticar tal delito, pois, juntando todos os meios de provas, é possível a sua
punição e reparação.
CONCLUSÃO
A internet facilitou a comunicação e a divulgação de informações por milhares de
pessoas nas mais remotas localidades do mundo, sendo possível difundir rapidamente
qualquer tipo de informação, seja por meio das redes sociais públicas ou por aplicativos
de troca de mensagens privadas.
É possível perceber que os crimes contra a honra – em especial o de difamação,
estudado no presente artigo – em ambiente virtual vêm se proliferando com facilidade
jamais antes vista. Isso ocorre como consequência natural da evolução tecnológica, quando
da manifestação de uma opinião, ilustrada com vídeos, fotos, mensagens com áudio,
dentre outros. O aumento da ocorrência desses crimes coincidem com a criação de colunas
sociais, sites de relacionamentos e redes sociais, ampliando as maneiras de ofender e ser
ofendido, direta ou indiretamente.
A difamação praticada por meio da internet é um tema com nuances delicadas, por
envolver questões que ainda estão em progresso, especialmente porque muitas destas
questões que ainda não são difundidas no consciente popular, exigindo habilidades
técnicas sobre o assunto. Entretanto, é necessário que a sociedade esteja atenta para o
constante crescimento dos crimes contra a honra realizados em ambiente virtual, não
podendo a justiça deixá-los passar sem a devida análise, para que se possa aplicar as penas
existentes quando da pratica desses delitos e, dessa forma, manter a integridade dos
indivíduos ofendidos.
O ordenamento jurídico brasileiro, com vistas a reprimir a prática dos crimes que
agridem a honra, deve acompanhar a evolução tecnológica, regulando as novas situações
para não deixar sem tutela os bens jurídicos resguardados pelo Estado. Nesse sentido, o
uso da informática como forma de comunicação é um fato que deriva da evolução social,
não podendo simplesmente ser erradicado da sociedade, devendo o direito garantir devida

459

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

a segurança para aprimorar as relações vivenciadas nesse contexto, protegendo o bem
jurídico quando lesionado ou evitando que a lesão ocorra.
Assim, observando o princípio do nulla paena nulla crimen sine legge é necessário
que o ordenamento jurídico crie leis específicas para tutelar novos tipos penais com o
intuito de combater os crimes praticados na internet, por exemplo, com a criação de
agravantes específicas para os delitos cometidos neste meio virtual, tendo em vista as
proporções muito maiores que estes podem alcançar e a possibilidade de acarretar
grandes prejuízos para aqueles que se veem na condição de vítima.
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RESUMO: A pandemia provocada pela Covid-19 desencadeou diversas mudanças sociais,
no entanto serão abordados nesse artigo os principais desdobramentos legislativos na
seara trabalhista, em especial a Medida Provisória Nº 927/2020 e da Lei Nº 14.020/2020. A
MP Nº 927, foi publicada em 22 de março de 2020, e estabeleceu diversas medidas
trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. A Lei Nº 14.020, oriunda
da MP Nº 936/2020, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda com o intuito de apresentar medidas para manter emprego de renda durante o
período de calamidade pública em decorrência da pandemia. O momento é delicado para
todo o mundo, mas é evidente que, na crise, o Direito do Trabalho de exceção é a
adequação mais melindrosa que se apresenta, embora indispensável. A nova realidade
impõe árduos desafios a todos os atores das relações de trabalho. Dessa feita, as
adaptações promovidas nas relações de trabalho devem privilegiar o bem-estar subjetivo
do trabalhador, sob pena de ocasionar ainda mais precarização do Trabalho, no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia. Covid-19. Relações de Trabalho. Legislações.
ABSTRACT: The pandemic caused by Covid-19 triggered several social changes, however
the main legislative developments in the labor field will be addressed in this article,
especially Provisional Measure No. 927/2020 and Law No. 14.020/2020. MP 927, was
published on March 22, 2020, and established several labor measures to face the state of
public calamity. Law 14,020, arising from MP 936, established the Emergency Program for
the Maintenance of Employment and Income with the aim of presenting measures to
maintain income employment during the period of public calamity as a result of the
pandemic. The moment is delicate for the whole world, but it is clear that, in the crisis, the
Labor Law of exception is the most sensitive adaptation that presents itself, although
1 Mestre em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP, Doutorando em Direito
Político e econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor do Centro Universitário Católica
do Tocantins – UniCatólica.
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indispensable. The new reality imposes arduous challenges on all actors in labor relations.
Thus, the adaptations promoted in labor relations must privilege the subjective well-being
of the worker, under penalty of causing even more precariousness in the work in Brazil.
KEYWORDS: Pandemic. Covid-19. Work relationships. Legislation.
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INTRODUÇÃO
A crise mundial em função da pandemia de Covid 19 tem causado diversos impactos
na economia, sobretudo na seara trabalhista, desencadeando importantes discussões
jurídicas acerca do novo universo trabalhista brasileiro.
A pandemia dispendeu a edição de diversos atos normativos tanto por parte dos
agentes públicos quanto para os privados, sendo o primeiro a Lei Nº 13.979/20 que
estabeleceu medidas para contenção da disseminação do vírus SARS-CoV-2. Esta lei trouxe
importantes medidas de enfrentamento da situação emergencial de saúde pública, a
exemplo da adoção de isolamento e quarentena, a realização compulsória de exames,
testes, tratamentos, vacinação, uso de máscaras e a restrição à circulação interna e o
impedimento de entrada e saída do país.
Nesse ambiente obscuro e repleto de desafios, surgiram uma série de iniciativas
emergenciais propostas pelo Poder Executivo. Destaca-se as Medidas Provisórias 927 e
936, esta última convertida na Lei Nº 14.020/2020, que introduziram flexibilizações das
normas trabalhistas por conta da pandemia com o intuito de preservar empregos e
empresas, ambos ameaçados ou já gravemente atingidos pelo impacto econômico e social
provocado pela pandemia (YUNIS; SANTOS, 2021).
As medidas de controle da disseminação do novo coronavírus, foram
implementadas em março de 2020, logo no início do aumento da contaminação no Brasil.
As mudanças no cenário trabalhista acarretaram profundas mudanças na vida de
trabalhadores e empregadores.
A Medida Provisória Nº 927, publicada em 22 de março de 2020, estabeleceu
medidas trabalhistas de flexibilização da legislação trabalhista voltadas ao enfrentamento
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de
março de 2020.
A MP Nº 927 teve vigência por 120 dias e foi encerrada em 19/06/2020 pelo Ato
Declaratório Nº 92/2020, embora encerrada sua vigência ainda no primeiro semestre de
2020 as consequências impactam a atualidade social.
Yunis e Santos (2021) entende que o Executivo e o Legislativo desprezaram os arts.
611-A e 611-B da CLT, que estabelecem a prevalência da convenção coletiva e do acordo
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coletivo sobre a Lei, e permitiram o pacto individual em temas polêmicos como banco de
horas, teletrabalho, antecipação de férias e feriados etc, considerações nas quais tornamse necessárias principalmente para reflexão do Poder Judiciário.
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Nesse contexto, a Medida Provisória Nº 936/2020, publicada em 1º de abril de 2020,
possibilitou o ajuste de redução da jornada de trabalho e do salário e a suspensão
temporária do contrato de trabalho. A norma instituiu o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda com o intuito de apresentar medidas para manter
emprego de renda durante o período de calamidade pública em decorrência da pandemia.
A MP 936 foi convertida na Lei Nº 14.020, de 6 de julho de 2020, que trouxe
alterações das Leis Nº 8.213, de 24 de julho de 1991, Nº 10.101, de 19 de dezembro de
2000, Nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, Nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e Nº 8.177,
de 1º de março de 1991.
Aliada as demais medidas, a Lei Nº 14.020/2020, cuja vigência se deu até 31 de
dezembro de 2020, construiu um Direito do Trabalho de emergência, possibilitando a
manutenção de emprego e renda com prevenção ao contágio. A controvérsia existente
gira em torno das perdas salariais e da baixa qualidade de vida impostas aos trabalhadores.
Essa breve contextualização acerca das principais normas implementadas para o
enfrentamento da Covid-19, leva a importantes questionamentos: Como será a nova

realidade das relações trabalhistas após esse momento de crise? Até quando o Direito do
Trabalho será regido por essas medidas excepcionais?

Neste trabalho, traz-se esclarecimentos acerca desta problemática, levantando
reflexões acerca da situação enfrentada por toda a população mundial, e que assola
trabalhadores e empregadores nas relações trabalhistas. Assim, este artigo aborda, de
maneira não exaustiva, um panorama das relações de trabalho durante a pandemia de
Covid-19, discutindo sucintamente o mundo do trabalho pós-pandemia.
1 MEDIDA PROVISÓRIA N.º 927: alternativas conferidas ao empregador para a
direção pessoal dos trabalhos.
A Medida Provisória N.º 927, de 22 de março de 2020, implementou uma série de
medidas que, em regra, podem ser aplicadas unilateralmente pelo empregador, durante o
estado de calamidade. Nos termos do artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho,
para fins trabalhistas, esta excepcionalidade constitui hipótese de força maior. Vejamos o
teor do art. 1º da MP 927:
Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas
que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do
emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade
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pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo
Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Parágrafo
único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
2020, e, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior, nos
termos do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Inicialmente, necessário esclarecer que Medida Provisória N.º 927/2020 teve
vigência por 120 dias e foi encerrada em 19/06/2020 pelo Ato Declaratório Nº 92/2020.
Todavia, a análise das medidas ali estabelecidas possui relevância para que melhor se
compreenda a situação excepcional vivenciada nas relações de trabalho no período de
março a junho de 2020, haja vista que diversas consequências daquelas medidas protraem
na atualidade e implicarão em futuros efeitos.
De acordo com o artigo 501 da CLT, “Entende-se como força maior todo
acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do
qual este não concorreu, direta ou indiretamente.”. Dessa definição, extrai-se que a
pandemia de COVID-19 está perfeitamente enquadrada em situação de força maior,
inclusive foi reconhecida como estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo Nº
6, de 20 de março de 2020.
A reforma trabalhista introduzida pela lei Nº 13.467 de 2017, inovou a possibilidade
de negociação do contrato de trabalho sem a presença do Sindicato da categoria de
empregado com formação em nível superior e com salário igual ou superior ao dobro do
teto previdenciário (vide parágrafo único do art. 444 da CLT).
A MP Nº 927, em seu art. 2º, possibilita que, na atual situação de urgência em
decorrência do estado de calamidade pública, as empresas possam negociar o contrato de
trabalho, por meio de acordo individual escrito celebrado entre empregador e empregado,
privilegiando, assim, a negociação individual em detrimento dos arranjos coletivos, desde
que atendidos os preceitos constitucionais. Vejamos:
Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art.
1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual
escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que
terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos,
legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na
Constituição.
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Nesse ponto, ressalta-se que a negociação seguindo os termos da MP Nº 927 pode
ser arriscada, quanto à possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução de
salário, por exemplo, medida acerca da qual ainda há muita discussão, existindo
posicionamentos em defesa de que tal medida seria possível apenas por meio de
negociação coletiva.
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Ademais, alguns doutrinadores e juristas defendem não ser possível reduzir a
jornada de trabalho e o salário dos empregados nem mesmo mediante negociação
coletiva. Portanto, a redução de jornada e salário por meio de acordo individual pode ser
discutida futuramente em reclamação trabalhista.
A primeira medida concreta estabelecida pela Medida Provisória é a possibilidade
de realização de teletrabalho. O tema também é bastante discutido na seara trabalhista no
que se refere ao cumprimento da carga horária em teletrabalho ou home office. De fato,
essa é uma das medidas mais eficazes para o enfrentamento do cenário atual, haja vista
que necessita apenas de um aditivo contratual e é uma das flexibilizações de regras da CLT
menos controversas da MP. Vejamos o seu teor:
Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art.
1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho
presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de
trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho
presencial, independentemente da existência de acordos individuais
ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato
individual de trabalho.
Consoante o dispositivo, o teletrabalho é a prestação de serviços, parcial ou total,
fora da das dependências do empregador com a utilização de ferramentas tecnológicas.
Para adoção da medida, incube ao empregador a notificação do empregado com
antecedência mínima de quarenta e oito horas, por meio escrito ou meio eletrônico. O
fornecimento dos equipamentos necessários ao teletrabalho é de responsabilidade do
empregador, e a disponibilização deve ser prevista em contrato escrito. Não sendo possível
fornecer os equipamentos, deve-se considerar que o empregado se encontra à disposição
do empregador, computando-se normalmente a sua jornada. Nesse sentido, o § 4º do art.
3º da MP Nº 1.046/2021 dispõe que:
§ 4º Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos
tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do
teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho a distância:
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I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de
comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não
caracterizarão verba de natureza salarial; ou
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II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de
que trata o inciso I, o período da jornada normal de trabalho será
computado como tempo de trabalho à disposição do empregador.
O teletrabalho pode ser medida adotada inclusive para a prestação de serviços de
aprendizes e estagiários. No ponto, a MP ainda prevê que se o trabalhador prestar
efetivamente serviços por meio de aplicativos ou ferramentas de comunicação, fora da
jornada de trabalho, o período poderá ser somado à carga horária de labor, salvo se houver
expressa previsão no acordo individual ou coletivo de configurar-se tempo à disposição,
sobreaviso ou regime de prontidão.
Verifica-se que é importante repensarmos as características do teletrabalho, pois
podem levar os trabalhadores a ele submetidos a experimentarem percepções diferentes
daqueles em regime presencial de trabalho, na mesma empresa, ainda que as suas tarefas
sejam semelhantes (ABBAD et al., 2019).
Se por um lado, a realização de teletrabalho pode representar maior qualidade de
vida, bem-estar e segurança do trabalhador, diante desse período de insegurança sanitária,
por outro, a carga de tarefas exercidas em que o trabalho remoto pode influenciar
diretamente nos resultados e até promover um desequilíbrio na relação trabalho-família.
Para reduzir o risco de resultados indesejáveis, pode-se incentivar a reorganização
do teletrabalho de modo que o trabalho em home office mantenha a autonomia, a
variedade de tarefas, efetivo suporte social, feedbacks e interação com outras pessoas,
além de um contexto de trabalho confortável e adequado. (FARIA, 2020)
A segunda medida concreta prevista na MP é a possibilidade de antecipação de
férias individuais. Medida, que se adotada, também deverá ser comunicada ao empregado,
por meio escrito ou eletrônico, com antecedência mínima de quarenta e oito horas,
contendo a indicação do período a ser gozado pelo empregado, vedada a concessão em
períodos inferiores a cinco dias. O art. 6º da MP apresenta a flexibilização desse benefício.
Vejamos:
Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art.
1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de
suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas,
por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser
gozado pelo empregado.
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Registre-se que a concessão antecipada de férias pelo empregador não depende
que tenha sido integralizado o correspondente período aquisitivo, podendo, ser concedida
de maneira proporcional e até mesmo férias referentes a períodos aquisitivos ainda não
iniciados, nesse caso, exige-se acordo individual escrito.
Os empregados que forem considerados de grupo de risco para a complicações da
infecção pela Covid19, terão prioridade para gozar férias.
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Quanto ao pagamento das férias, este poderá ser efetuado até o quinto dia útil do
mês seguinte ao início do gozo, já o terço constitucional poderá ser pago após a concessão,
até 20 de dezembro de 2020 - prazo para pagamento do 13º salário.
Também merece destaque a autorização para a suspensão de férias ou de licenças
de profissionais que desempenhem funções essenciais, bastando a devida comunicação
com antecedência de quarenta e oito horas.
A terceira medida prevista na MP é a possibilidade de conceder férias coletivas, sem
período mínimo. Aqui, também há grande a discussão sobre a legalidade de flexibilização
dos prazos na concessão de férias coletivas, já que a MP autoriza a comunicação aos
trabalhadores com antecedência mínima de quarenta e oito horas, dispensando a
comunicação prévia ao sindicato e ao Ministério da Economia. Vejamos:
Art. 11. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art.
1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e
deverá notificar o conjunto de empregados afetados com
antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o
limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.
Com as medidas excepcionais da MP Nº 927, também se tornou possível o
aproveitamento e a antecipação de feriados. A norma autorizou ao empregador a
antecipação do gozo dos feriados não religiosos sejam eles federais, estaduais, municipais
e distritais devendo notificar o conjunto de empregados com antecedência mínima de
quarenta e oito horas. Já a antecipação de feriados religiosos, em atenção ao direito
fundamental da liberdade religiosa, necessária a concordância individual, expressa e escrita
do empregado. Vejamos:
Art. 13. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores
poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais,
estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por escrito ou
por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com
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antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, mediante
indicação expressa dos feriados aproveitados.
Outra alternativa permitida é a adoção de uma modalidade especial de banco de
horas. Antes da pandemia, já existia previsão de compensação de jornada de trabalho
mediante a composição de banco de horas individual ou coletivo. A Medida Provisória
permitiu ampliar o prazo para compensação e dispensou a participação do sindicato na
negociação do banco de horas coletivo. Vejamos:
Art. 14. Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo
empregador e a constituição de regime especial de compensação de
jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou
do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou
individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito
meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade
pública.
A aludida MP concede o prazo de até dezoito meses, a partir da data de
encerramento do estado de calamidade pública, para que ocorra a compensação do banco
de horas. Além desse fator, suspendeu as exigências previstas em Normas
Regulamentadoras como a obrigatoriedade de realização de exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares, com exceção dos exames demissionais,
estabelecendo que sejam realizados no prazo de até 60 dias após o encerramento da
calamidade, suspendeu, ainda, a obrigatoriedade de realização de treinamentos
corporativos dos atuais empregados e a obrigatoriedade de fiscalização por parte de
auditores do trabalho, devendo atuarem apenas com orientações durante o estado de
calamidade. Vejamos:
Art. 15. fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames
médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos
exames demissionais.
Art. 16. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art.
1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos
periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.
A MP Nº 927 determina também a suspensão dos processos de eleições, das
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPAs, que estiverem em curso,
determinando que os atuais dirigentes sejam mantidos nos cargos durante o estado de
calamidade.
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Outra providência prevista na norma é o diferimento de depósitos de FGTS,
suspendendo a exigibilidade dos devidos recolhimentos entre março e maio de 2020,
permitindo que o pagamento seja realizado em até seis parcelas, sem juros e multa, a partir
do mês de julho de 2020. Tal medida visa aliviar o fluxo de caixa das empresas. Vejamos:
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Art. 19. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos
empregadores, referente às competências de março, abril e maio de
2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020,
respectivamente.
Destarte, a Medida Provisória Nº 927 autoriza a adoção de outras medidas,
consideradas bastante polêmicas, a exemplo da possibilidade de escalas de trabalho nos
estabelecimentos de saúde com até vinte e quatro horas, ainda que em locais insalubres;
a prorrogação, por noventa dias, de acordos coletivos e convenções de trabalho, por ato
unilateral do empregador; e a possibilidade de convalidação de medidas adotadas por
empregadores, no que não contrariarem as disposições da MP, nos trinta dias anteriores à
sua publicação.
2 MEDIDAS INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.020, DE 6 DE JULHO DE 2020:
Manutenção do Emprego e alternativas complementares de proteção laboral em caso
de excepcionalidade.
A Lei Nº 14.020, de 6 de julho de 2020 – originada pela Medida Provisória Nº 936,
de 1º de abril de 2020, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda e estabeleceu medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado
de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente da covid-19.
A MP Nº 936 teve validade por cento e vinte dias no total. Assim, para que
negociação da redução de salário e jornadas ou suspensão do contrato de trabalho
pudesse continuar sendo realizada pelos empregadores, houve a sua conversão na Lei Nº
14.020/2020, embora tenham ocorrido importantes alterações no texto.
Tal programa foi instituído com os objetivos de preservar o emprego e a renda;
garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social
decorrente da calamidade pública e da emergência de saúde pública. Para isso, autorizou,
até 31 de dezembro de 2020, a adoção de três medidas excepcionais, a saber:
Art. 3º […]
I - o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda;
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e
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III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, criado pela Lei Nº
14.020/2020, conforme prescrições do Art. 5º, consistia em benefício pecuniário, custeado
com recursos da União, destinado à recomposição da renda do trabalhador submetido à
medida de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário (inciso I) ou suspensão
temporária do contrato de trabalho (inciso II).
O pagamento do benefício dava-se por prestação mensal que devida a partir da
data do início da redução de jornada e salário ou da suspensão do contrato e, para que
fosse concedido, o empregador deveria informar ao Ministério da Economia a adoção de
qualquer das medidas, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da celebração do
respectivo acordo. O empregador que não prestasse a informação dentro deste prazo
ficava responsável pelo pagamento da remuneração do empregado de acordo com o valor
anterior à redução ou suspensão, incluindo os respectivos encargos sociais, até a que
informação fosse prestada.
Feita a comunicação, a primeira parcela era paga em até 30 (trinta) dias, após a
comunicação do empregador, e os pagamentos duravam todo o período de redução ou
suspensão do contrato de trabalho.
Quanto ao valor do Benefício, este tinha como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego a que o empregado teria direito, conforme art. 5º da Lei nº 7.998, de
1990, e havia duas hipóteses para cálculo. Na primeira seria aplicado sobre a base de

cálculo o percentual da redução, no caso de redução de jornada de trabalho e de salário.
Já na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o valor mensal ou poderia
ser equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego, ou equivalente a 70% quando
fosse o caso de contrapartida de 30% pelas empresas que tivessem auferido receita bruta
superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), em 2019.
O pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
não dependia de cumprimento, por parte do empregado, de qualquer período aquisitivo
ou de tempo mínimo de vínculo empregatício e número de salários recebidos.
Outrossim, o Benefício não podia ser concedido ao empregado que estivesse
ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração
ou que fosse titular de mandato eletivo ou estivesse em gozo de benefício de prestação
continuada do Regime Geral ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o
disposto no parágrafo único do Art. 124 da Lei Nº 8.213/1991. Também, não podia ser
beneficiário do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades, nem da bolsa de
qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei N° 7.998/1990.
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O empregado que tivesse mais de um vínculo formal de emprego poderia cumular
um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para cada vínculo que
fosse submetido à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com
suspensão temporária do contrato de trabalho.
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Destaca-se, ainda, que o recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda não impede a posterior concessão do seguro-desemprego e não
reflete no valor a que o empregado venha a ter direito, desde que cumpridos os
requisitos da Lei própria, no advento de sua dispensa.
Uma das maiores discussões da MP 936 era a possibilidade de fragmentar a
aplicação da redução da jornada de trabalho, na empresa. A Lei Nº 14.020 regulamentou
a questão, dispondo que empregador e empregado poderiam pactuar a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário, de forma setorial, departamental, parcial
ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo período de até noventa dias, desde que
preservado o valor do salário-hora de trabalho.
O acordo individual escrito deveria ser entregue ao empregado com antecedência
mínima de dois dias corridos, antes do início do período de redução da jornada de trabalho.
A redução de jornada e salário deveria obedecer aos percentuais de 25%; 50%; ou 70%.
Caso a empresa desejasse aplicar percentual diferente, deveriam negociar com a
participação do sindicato da categoria.
Conforme prorrogação trazida pelo Decreto Nº 10.422, de 13 de julho de 2020, o
período máximo de vigência da medida era de até 120 (cento e vinte) dias. Após os quais
deveriam ser restabelecidos em até dois dias corridos, a jornada de trabalho e o salário
praticados anteriormente. Prazo este que deveria ser contado: da cessação do estado de
calamidade pública, ou; da data estabelecida no acordo individual como termo de
encerramento do período e redução pactuados, ou; da data de comunicação ao
empregado sobre a decisão do empregador de antecipar o fim do período de redução
pactuado.
Assim como ocorreu na medida de redução, a Lei também pontou acerca da
possibilidade de fragmentar a aplicação da suspensão do contrato de trabalho,
estabelecendo que empregador e empregado poderiam pactuar a suspensão, de forma
setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, elo período de até
120 (cento e vinte) dias que poderiam ser fracionados em períodos iguais ou superiores a
dez dias.
O respectivo acordo individual escrito deveria ser entregue ao empregado com
antecedência mínima de dois dias corridos, devendo a empresa comunicar ao Ministério
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da Economia e ao Sindicato da categoria em até 10 (dez) dias corridos, a partir da
assinatura.
Conforme prorrogação trazida pelo Decreto Nº 10.422/2020, o período máximo de
vigência da suspensão era de até 120 (cento e vinte) dias. Prazo após o qual deveria ser
restabelecido o contrato de trabalho, em até dois dias corridos, a partir: da cessação do
estado de calamidade pública, ou; da data estabelecida no acordo individual como termo
de encerramento do período e suspensão pactuados, ou; da data de comunicação do
empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período
de suspensão pactuado.
Destaca-se que contrato de trabalho suspenso é aquele onde não haja a prestação
de serviços durante período de suspensão. Dessa feita, se durante a vigência do acordo de
suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado realizasse atividades de
trabalho, ainda que de modo parcial ou por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou à
distância, ficaria descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho, e o empregador
teria que pagar de imediato a remuneração e os encargos sociais referentes ao período,
além das penalidades previstas na legislação e as respectivas sanções estabelecidas em
convenções ou acordos coletivos.
3 RELAÇÕES DE TRABALHO APÓS A PANDEMIA
A pandemia global da COVID-19 traz enormes desafios ao mundo do trabalho, mas
também traz reflexões acerca do futuro do trabalho, levando-se à oportunidade ímpar de
evolução. Neste tópico, busca-se discutir tais implicações nas relações trabalhistas,
alertando para a necessidade de compreensão do impacto das desigualdades sociais no
contexto laboral pós pandemia.
Indiscutível que a pandemia afetou em muito a economia brasileira, ocasionando o
fechamento de empresas, a demissão de trabalhadores, precarização do trabalho, entre
outras mazelas. Diante desse cenário, pertinente tecer breves linhas acerca da recessão
econômica, antes de abordar o impacto nas carreiras dos trabalhadores.
Cumpre destacar, de início, pertinente consideração de Angeli-Silva et al (2021): “A
resposta do governo brasileiro à pandemia foi influenciada pela sua condição de país de
extensão continental, pela organização de Estado federativo e pela estrutura do seu
sistema de saúde.”
O contexto em que a econômica brasileira se encontrava antes da pandemia, com
baixos indicadores de crescimento, poucos avanços tecnológicos, produção industrial em
declínio, queda na qualidade da educação, revelava um aparato social em evidente colapso,
cenário completamente fragilizado para o enfrentamento de uma pandemia.
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Antes mesmo de estarem delineadas as dimensões da pandemia, a situação do país
já sinaliza expectativas negativas para o futuro próximo. “A verdade é que o Brasil já vinha
enfrentando, antes da pandemia da COVID-19, uma crise econômica, o avanço da
informalidade e do desemprego, além da crise política.” (ANTUNES apud PIEVE; CARLOTO,
2021).
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De certo, a pandemia causada pelo novo coronavírus afeta todos os setores da
sociedade. Contudo, quando se olha para o mercado de trabalho, base da economia, podese verificar o tamanho da recessão enfrentada.
Nesse crítico cenário, com profundas mudanças nos paradigmas estruturantes das
normas trabalhistas, “Governo, empregadores, empregados, sindicatos, associações de
classe, juristas, todos se depararam com as incertezas e angústias provocadas pela
inexistência de costumes, ausência de jurisprudência e falta de previsão doutrinária”
(YUNIS; SANTOS, 2021).
Por outro lado, Souza (2021) destaca que uma das principais repercussões da
pandemia no mundo do trabalho é à questão do emprego, porque as medidas de
contenção da propagação do vírus incluem o fechamento de diversos serviços, para o
distanciamento social. O desemprego, que já era um expressivo problema, sobretudo em
sociedades dependentes, a exemplo do Brasil, é agravado pela crise sanitária-social.
Percebe-se que o infortúnio advento da pandemia de Covid-19 e a consequente
crise econômica trouxeram impactos à vida de todos, mas essencialmente à vida dos mais
pobres. Vivenciamos o aumento do empobrecimento, o aumento do desemprego e da
informalidade, chegando à um cenário de verdadeira miserabilização da classe
trabalhadora.
Estima-se que ao menos 7 milhões de brasileiros adotaram as medidas introduzidas
pela MP 936 e, posteriormente, reguladas pela Lei Nº 14.020/2020, que permitiam a
redução de jornada de trabalho e salário e a suspensão temporário do contrato de
trabalho, como forma de evitar o encerramento do vínculo. Ainda assim, o desemprego
tomou proporções alarmantes.
Almeida et al (2020) apontam que essas medidas foram essenciais para conter a
disseminação da doença e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Contudo, apesar da
importância dessas medidas, houve efeitos adversos na situação de trabalho e no
rendimento familiar dos indivíduos, haja vista, que o confinamento domiciliar e o
fechamento do comércio não essencial, acarretaram demissões e falência de
estabelecimentos.
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Segundo os autores, as alterações na legislação trabalhista fizeram crescer
consideravelmente, a proporção de trabalhadores informais e autônomos, que são os mais
afetados pelas medidas de restrição social. “Tendo em vista que a diminuição do
rendimento acometeu em maior intensidade as famílias com precariedade das condições
de vida, pode-se dizer que a pandemia agravou as desigualdades sociais” (ALMEIDA et al,
2020).
O distanciamento social embora essencial apresenta impactos preocupantes, tanto
econômicos quanto sociais. É necessário buscar alternativas para adaptação à essa nova
realidade laboral, aceitando que ela veio para ficar. No Brasil, para possibilitar a
sobrevivência financeira das empresas, tem sido adotado o regime de home office
(trabalho em casa). Todavia, se o home office reduz o risco de contágio, também pode
aumentar o de esgotamento físico e mental (MUNIZ apud LIZOTE et al, 2021).
Harvey (2020) avalia que a grande questão do momento é a duração da crise, pois
quanto mais o tempo passa, mais se tem desvalorização da força de trabalho. Para o autor,
é quase certo que os níveis de desemprego subirão para níveis comparáveis aos dos anos
1930, na ausência de intervenções estatais massivas que teriam que ir contra a lógica
neoliberal.
A adaptação a esta nova realidade, divide-se em duas preocupações, por um lado a
necessidade de vencer a recessão global, principalmente em países emergentes como o
Brasil, que possui uma economia fragilizada, e do outro lado, há o esforço contínuo para
contenção da COVID-19, estabelecendo rígidas medidas de distanciamento social
(CONTRACTOR apud LIZOTE et al, 2021).
O objetivo das medidas mais inflexíveis possui caráter intrínseco constitucional uma
vez que para se proteger as relações laborais e ao mesmo tempo manter o equilíbrio
financeiro das empresas deverá conferir às relações laborais margem de discricionariedade
e responsabilidade frente a tomada de decisões, sob esse enfoque Lizote et al (2021):
Diante dos desafios para o mundo do trabalho ocasionados pelo
novo coronavírus (COVID-19), as organizações e os trabalhadores
precisaram realizar diversas adaptações, que até o momento
parecem ser em sua maioria, de emergência. Para alguns, estas
adaptações poderão permanecer, e ainda, é necessário lembrar que
a pandemia ainda não encerrou. Neste sentido, promover
adaptações em prol do bem-estar subjetivo e da promoção de
autonomia são necessárias.
Assim, entende-se que as recentes transformações no mundo do trabalho
respondem muito mais as necessidades do capital e poderão perdurar, em contrapartida
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intensificando a precarização do trabalho. Para finalizar cabe ressaltar que a qualidade do
serviço, a ciência e a pesquisa podem ficar relegados ou até mesmo desprezados nessa
nova realidade posta nas universidades federais. Portanto, é necessário que a comunidade
acadêmica e a sociedade como um todo conheçam e resistam a essas imposições que
desconsideram o sentido humano e social para contemplar os interesses do capital,
defendendo o serviço público e a universidade pública de qualidade. (PIEVE; CARLOTO,
2021).
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Para entender as respostas de enfrentamento à pandemia, é indispensável analisar
as políticas públicas implementadas, sendo as normais principais a MP 927/2020 e a Lei Nº
14.020/2020. Também é preciso analisar a execução dessas políticas, sob o viés da ação
estatal, com base em seus princípios ideológicos e políticos, considerando a dinâmica do
poder e os fatos históricos que norteiam a atividade administrativa na sociedade brasileira
(Angeli-Silva et al, 2021)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi visto, a pandemia da covid-19 incrementou um cenário jurídico
excepcional no Direito do Trabalho brasileiro, exigiu a utilização de novos instrumentos e
medidas não convencionais e outrora impensáveis.
Um dos diplomas normativos, editado nesse contexto, assumiu especial relevância,
trata-se da Medida Provisória N.º 927/2020, que estabeleceu diversas medidas que
puderam ser adotadas, inclusive por decisão unilateral do empregador, a exemplo do
teletrabalho, da antecipação de férias individuais e coletivas, da antecipação de feriados e
do banco de horas com prazo de compensação diferido.
As flexibilizações de direitos sociais do trabalho, previstos na Constituição Federal e
na Consolidação das Leis do Trabalhos, conforme permitiu a MP Nº 927, devem ter sua
aplicação realizada com muita cautela, pois, podem ser submetidas à apreciação do
judiciário. Nas relações de trabalho, as medidas excepcionais devem ser adotadas com
estrito bom senso e nos ditames da justiça.
Já as medidas regulamentas na Lei Nº 14.020/2020, originada da MP Nº 936/20,
destinaram-se a socorrer as empresas e os empregados, por meio do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que proporcionou a suavização dos
impactos gerados pelas medidas de enfrentamento da pandemia, especialmente quanto
ao fechamento do comércio não essencial e a determinação de distanciamento social, que
além de exigir a interrupção da atividade produtiva também acarretaram prejuízos a
atividade comercial, prejudicando o faturamento das empresas.
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O Direito do Trabalho de emergência, que emerge com a crise, impõe árduos
desafios aos envolvidos nas relações de trabalho. O momento é delicado para todos, mas
impacta sobremaneira os trabalhadores. A Organização Internacional do Trabalho estima
que o desemprego mundial, decorrentes da pandemia, ultrapasse a marca de 25 milhões.
Ainda que essas adequações possuam a intenção de evitar a demissão em massa,
diante de um cenário desesperador também para o empregador, é fundamental que se
faça o gerenciamento de riscos antes de adotar quaisquer das medidas excepcionais, a fim
de evitar que a adequação se torne uma agravante à crise na seara trabalhista.
Neste contexto, o maior desafio a ser enfrentado é o da reinvenção não apenas das
relações de trabalho, mas das relações humanas, pois, retornar às condutas sociais de
egoísmo e irresponsabilidade é retroceder a um mundo despreparado para o caos, é
submeter o trabalhador à um cenário ainda mais dramático, desumano e insustentável, o
que faz ruir toda a base estrutural da sociedade moderna: o trabalho.
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RESUMO: A presente pesquisa faz análise da Lei nº 13.718/2018, que inseriu o novo delito
de importunação sexual, quanto à sua função de preencher o vácuo normativo. O objetivo
geral é analisar as divergências verificadas entre os delitos de estupro de vulnerável e
importunação sexual, bem como nas doutrinas. Além disto, esta pesquisa apresenta
objetivos outros, como identificar a importunação sexual, além de buscar os elementos
que permitem as divergências doutrinárias, pesquisar as divergências entre os delitos de
estupro de vulnerável e enfatizar a importância dos elementos que permitem as
divergências. Este artigo tem como metodologia de trabalho, método qualitativo,
explicativo e bibliográfico. Por fim, restou demonstrado os principais pontos e divergências
no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema exposto.
PALAVRAS-CHAVE: Importunação sexual. Estupro de vulnerável. Controvérsias de
normas.
ABSTRACT: This research analyzes Law N. 13.718/2018, which inserted the new offense of
sexual harassment, as to its function of filling the normative vacuum. The general objective
is to analyze the divergences between the offenses of vulnerable rape and sexual
harassment, as well as in doctrines. In addition, this research has other objectives, such as
identifying sexual harassment, in addition to seeking the elements that allow for doctrinal
differences, researching the differences between the offenses of rape of the vulnerable and
emphasizing the importance of the elements that allow for the differences. This article uses
a qualitative, explanatory and bibliographic method as a working methodology. Finally, the
main points and divergences in the Brazilian legal system on the subject exposed were
demonstrated.
KEYWORDS: Sexual harassment; vulnerable rape; Norm disputes.
INTRODUÇÃO
O Direito Penal, no cenário jurídico contemporâneo, está intrinsecamente
envolvido com o exercício da pretensão punitiva do Estado, a qual surge pela ofensa de
um bem jurídico, sendo características inerentes a este ramo do direito público a
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subsidiariedade e a fragmentariedade, que decorrem diretamente dos princípios da
intervenção mínima, da adequação social e da lesividade.
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Desse modo, é possível afirmar que o Direito Penal é uma resposta ao estado de
beligerância próprio à vida em sociedade, e busca assim a paz social, caracterizada pela
ausência de ofensas aos bens jurídicos.
Todavia o Código Penal Brasileiro vigente, por ser um código antigo concebido em
1940, exibe algumas lacunas normativas, visto que a sociedade como um todo sofreu
diversas mudanças ao longo de tantas décadas. Nesse contexto, a inserção de novas
condutas criminosas ao conjunto penal pré-existente acaba, por vezes, gerando certas
inquietudes relacionadas com eventuais desproporcionalidades verificadas em relação à
quantidade e/ou à qualidade das penas imputadas.
Assim é que, desde a alteração do Código Penal em 2009, passaram a existir
divergências entre os doutrinadores acerca da pena do crime de estupro de vulnerável, por
perceberem a sua desproporcionalidade quando aplicada na hipótese de prática de atos
libidinosos diversos da conjunção carnal. Isso restou escancarado em 2017 e 2018, com
casos de crimes contra a dignidade sexual, divulgados pela mídia e que ficaram conhecidos
como os casos do metrô de São Paulo.
De tal modo, com a vigência da nova Lei Nº 13.718/18 e a inclusão do crime de
importunação sexual, abre-se a possibilidade de afastar a aplicação de uma sanção
extremamente rigorosa a atos libidinosos de menor gravidade, aplicando penas
intermediárias, bem como evitando impunidades e injustiças no tocante à restrição da
liberdade individual.
A Lei Nº 13.718/18 do Crime de Importunação Sexual introduziu no ordenamento
jurídico diversas modificações de forma a criar um crime intermediário entre o delito de
Importunação ofensiva ao pudor e o crime hediondo de Estupro, gerando muita
divergência quanto à tipificação destes crimes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência.
É imprescindível o entendimento de ambos para melhor utilização dos tipos penais
e sua aplicação de forma correta, uma vez que a aludida lei altera a ação penal dos crimes
previstos nos Capítulos I e II do Título VI, do Código Penal, afastando a regra da ação penal
pública condicionada e adotando em geral a ação penal pública incondicionada, ainda que
a vítima seja maior e capaz. Enfim altera e acrescenta novas causas de aumento de pena
para os crimes contra a dignidade sexual e, especialmente, para os crimes de estupro e
estupro de vulnerável.
Revoga, ainda, expressamente o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, ou
seja, a Contravenção Penal de “Importunação Ofensiva ao Pudor”. Diante deste contexto e
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mediante o crime de importunação sexual, busca-se a importância dos elementos que
permitem as divergências entre os delitos de estupro de vulnerável e importunação sexual,
bem como a divergências doutrinárias acerca deste objeto.
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O Código Penal Brasileiro atual, por ser um código antigo concebido em 1940,
apresenta algumas lacunas normativas, visto que a sociedade como um todo sofreu
diversas mudanças ao longo de tantas décadas. Uma delas foi escancarada em 2017 e 2018
com casos de crimes contra a dignidade sexual, relacionados a masturbação dentro de
transportes públicos, os quais não possuíam tipos penais adequados para subsunção.
Diante desse problema, foi aprovada a Lei 13.718 em 25 de setembro de 2018, a
qual alterou alguns crimes contra liberdade sexual e criou novos tipos penais como o art.
215- A e o art. 218-C, com o intuito de melhor subsumir crimes como os ocorridos nos
transportes públicos, diferenciando-os do crime de estupro e da contravenção penal de
importunação ofensiva ao pudor.
Sendo assim, há uma clara relevância jurídica da análise da nova lei quanto a sua
adequação perante os casos concretos sob a ótica da proporcionalidade e taxatividade,
sendo um ponto de grande polêmica social e jurídica, que chama atenção por representar
preocupação no cotidiano de muitos brasileiros e que ainda não apresenta um respaldo
jurídico adequado, tornando-se alvo de debates, despertando o interesse do autor em
razão do interesse pelo direito penal e pelo amplo debate jurídico-social a ser explorado.
É indiscutível, portanto, a relevância do tema. Nesse pouco tempo de vigor da lei, mostramse recorrentes nos tribunais estaduais e em tribunal superior decisões oscilantes.
Por meio da classificação doutrinária, serão elucidadas as condutas da
Importunação Sexual e Estupro de vulnerável, dispostos nos arts. 215-A e 217-A do Código
Penal, destacando separadamente, alguns aspectos para consideração do ato ilícito.
Desse modo, o objetivo geral deste artigo é analisar as divergências verificadas
entre os delitos de estupro de vulnerável e importunação sexual, bem como suas doutrinas.
Além disto, esta pesquisa apresenta objetivos outros, como identificar a importunação
sexual, além de buscar os elementos que permitem as divergências doutrinárias, pesquisar
as divergências entre os delitos de estupro de vulnerável e enfatizar a importância dos
elementos que permitem as divergências.
Este artigo tem como metodologia de trabalho, método qualitativo, explicativo e
bibliográfico. A atividade básica na pesquisa bibliográfica é a investigação em material
teórico sobre o assunto de interesse e é utilizada como ponto de partida para todos os
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tipos de pesquisa, facilitando a investigação através do estudo do conhecimento
armazenado tradicionalmente em livros e documentos, foram consultadas várias literaturas
relativas ao assunto em estudo, artigos publicados na internet e que possibilitaram que
este trabalho tomasse forma para ser fundamentado.
Por fim, buscar-se-á encerrar o presente estudo com as considerações finais,
demonstrando os principais pontos e divergências no ordenamento jurídico brasileiro
sobre o tema exposto.
1. DOS CRIMES SEXUAIS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE
Desde a modificação do Código Penal em 2009, passa a existir divergências entre
os doutrinadores acerca da pena do crime de estupro de vulnerável, por entenderem ser
desproporcional a depender de casos concretos, em atos libidinosos diversos da conjunção
carnal.
Desta maneira, com a vigência da nova Lei 13.718/18 e a inclusão do crime de
importunação sexual, abre-se a possibilidade de afastar a aplicação de uma sanção
extremamente rigorosa a atos libidinosos de menor gravidade, aplicando penas
intermediárias, bem como evitando impunidades e injustiças no tocante à restrição da
liberdade individual.
1.1. Do crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal)
Em 2017, uma grande polêmica acerca dos crimes sexuais teve início após um caso
específico em São Paulo, além de alguns outros casos semelhantes, no qual um homem
ejaculou sobre uma mulher dentro de um ônibus coletivo em São Paulo, conduta essa que
não estava detalhadamente tipificada no Código Penal Brasileiro. Como anteriormente à
Lei Nº 13.718/18 ainda não existia o delito de Importunação sexual, a conduta seria
classificada ou como estupro, ou como contravenção de importunação ofensiva ao pudor,
já que não havia um crime de potencial ofensivo intermediário.
Assim, tais casos em 2017 explicitaram uma lacuna normativa a ser urgentemente
solucionada em razão da desproporcionalidade das penas a serem aplicadas na época,
sendo severas ou brandas demais. Em virtude dessa lacuna, o legislador propôs o Projeto
de Lei Nº 5.252/2016, o qual, dentre outras alterações, criava um novo delito: a
importunação sexual, no art. 215-A, do Código Penal Brasileiro. Assim, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi encaminhado para sanção presencial e em seguida sua publicação.
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Porém, ao ser publicada a nova lei, a Lei Nº 13.718/18, o Poder Executivo realizou uma
alteração relevante na redação do art. 215-A.
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De tal modo, segundo Silva (2016), havia uma ampla divergência doutrinária acerca
da tipificação de atos libidinosos cometidos sem violência ou grave ameaça, tendo em vista
a existência de um verdadeiro precipício entre as sanções aos crimes possíveis de serem
enquadrados ao caso, sendo diametralmente opostas, uma tanto quanto rigorosa e a outra
completamente insignificante.
1.1.1. Elementos e classificação do tipo penal
No crime de importunação sexual, pune-se o agente que praticar ato libidinoso
contra alguém e sem sua anuência, com intuito de satisfazer a própria lascívia ou de
outrem. Consoante preceitua o artigo 215-A do Código Penal:
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de
terceiro: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não
constitui crime mais grave.
De tal modo, conforme Cunha (2019), trata-se de elementares do tipo penal a
prática de ato libidinoso em desfavor de alguém, a ausência de consentimento da vítima e
a finalidade do agente em satisfazer seu desejo ou de terceiro.
De acordo com o doutrinador Rogério Sanches Cunha, libido é o desejo sexual.
Assim, ato libidinoso é toda conduta de satisfação do desejo ou apetite sexual da pessoa,
desde que não consista em conjunção carnal, isto é, penetração ou cópula (CUNHA, 2019).
Para configurar o elemento do delito, tal ação deve ser dirigida a alguém, seja uma pessoa
determinada ou um grupo de pessoas, logo o ato deve ter destinatário específico (NUCCI,
2019).
Complementando, outro elementar do tipo penal do delito de importunação
sexual é a falta de consentimento do ofendido, assim, a contrário sensu o assentimento da
vítima configura excludente de tipicidade, tornando um fato atípico. Ademais, o crime foi
instituído com o objetivo de proteger a liberdade e dignidade sexual das pessoas, no caso
de consentimento dos envolvidos, não haverá crime, mas legítimo exercício da liberdade
sexual (NUCCI, 2019). É importante destacar que a regra da atipicidade da conduta, é
passível de debate. Há quem entenda que se tratando de pessoa vulnerável, seria
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impossível consentir validamente, ocorrendo, em tese, estupro de vulnerável. Lado outro,
se o agente se utiliza de violência ou grave ameaça restaria tipificado o crime de estupro.
Segundo Costa (2020), os crimes contra dignidade sexual, com o texto originário
do Código Penal, possuíam ação penal privada, com algumas exceções em que ela passaria
a ser condicionada à representação ou incondicionada, a depender da circunstância
excepcional. Posteriormente, com a redação de 2009 anterior à atual, os crimes sexuais
passaram a possuir ação penal condicional à representação como regra, salvo algumas
exceções em que se tornava incondicionada, como nos casos de vítima menor de 18 anos
ou vítima vulnerável, crime praticado mediante violência real ou que tenha resultado lesão
corporal grave ou morte, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na
Súmula 608, a qual estabelece que o crime de estupro praticado mediante violência real
seja procedido via ação penal pública incondicionada, e inúmero julgados dos tribunais
pátrios:
[...] 2. A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados
mediante violência real, antes ou depois do advento da Lei
12.015/2009, tem natureza pública incondicionada. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação de que os delitos de
estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência,
e 15 procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses
crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada,
que veio a ser cristalizada na Súmula 608, em pleno vigor. 3. Para fins
de caracterização de violência real em crimes de estupro, é
dispensável a ocorrência de lesões corporais. (HC 125360, rel. min.
Alexandre de Moraes, 1ª T, j.27-02-2018, DJE 65 de 06-04- 2018)
[...] 13. O art. 225 do Código Penal, na redação anterior à Lei
12.015/2009, enunciava que os crimes contra a liberdade sexual,
praticados contra crianças ou adolescentes, só se processavam por
meio de ação penal privada. Contudo, em duas situações específicas,
ao Ministério Público caberia a tarefa de propor a ação penal: i) no
caso de vítima pobre; ou ii) quando o crime fosse praticado com
abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou
curador. 14. A possibilidade do ajuizamento da ação penal pública
nos casos envolvendo violência sexual contra criança ou adolescente
sempre suscitou intensos debates na doutrina e na jurisprudência. 15.
E o fato é que a Lei 12.015/2009 modificou o tratamento da matéria,
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passando a prever a ação penal pública incondicionada nas hipóteses
de violência sexual contra menor de 18 anos. Veja-se, a propósito, a
nova redação do art. 225 do Código Penal: "Art. 225. Nos crimes
definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação
penal pública condicionada à representação. Parágrafo único.
Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada
se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável." 16.
Ademais, conforme lembrado pelo Relator originário, a própria
Súmula 608 do STF admitia ainda uma terceira hipótese de
propositura da ação penal pública incondicionada no caso de crime
de estupro: "No crime de estupro, praticado mediante violência real,
a ação penal é pública incondicionada”. (HC 123.971, rel. min. Teori
Zavascki, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P, j. 25- 2-2016, DJE 123
15-6-2016)
Portanto, conforme a Súmula 608 do STF e os julgados citados anteriormente, o
crime de estupro, praticado mediante violência real, era submetido à ação penal pública
incondicionada antes mesmo da nova redação da Lei Nº 13.718/18, a qual reforçou ainda
mais o enunciado da súmula em tela. Porém, com a nova lei de 2018, não só os crimes de
estupro, especificamente aqueles cometidos com violência real, seriam submetidos a ação
penal pública incondicionada, senão todos os crimes dispostos nos capítulos I e II do Título
VI. Na prática, acaba aplicando-se a ação penal pública incondicionada a todos os crimes
sexuais, em virtude do artigo 100 do Código Penal, o qual dispõe que “a ação penal será
pública, salvo quando a lei expressamente declarar como privativa do ofendido”.
1.2. Do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput do Código Penal)
Com o advento da Lei Nº 12.015/09 o legislador escolheu por revogar o artigo 214
do Código Penal que previa:
Art. 214 - constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,
a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso
da conjunção carnal. Pena - reclusão de dois a sete anos. Parágrafo
único. Se o ofendido é menor de catorze anos: Pena - reclusão, de
seis a dez anos (sem grifo no original).
Revogou também o artigo 224 do mesmo Código que complementava a ante
mencionada norma ao constar que era presumida a violência, se a vítima não fosse maior
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de catorze anos, fosse alienada ou débil mental e o agente conhecia essa circunstância ou
não poderia por qualquer outra causa oferecer resistência.
Desta maneira, com a inclusão do artigo 217- A do Código Penal, foi retirada a
elementar referente à necessidade de o ato ser praticado mediante violência ou grave
ameaça, seja ela real ou presumida, para a caracterização do delito. Nessa senda, há a
presunção de vulnerabilidade, analisada objetivamente, ou seja, sem avaliar a casuística e
o discernimento da vítima, bem como sua vida sexual pregressa (CUNHA, 2017).
Ademais, passou a ser um tipo misto alternativo, ao tratar como condutas
incriminadoras a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, podendo ser isoladas
ou cumuladas, implicando como um único crime, desde que sejam praticados no mesmo
local e hora (NUCCI, 2009).
1.2.1. Classificação e elementos do tipo penal
Tendo como base os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, o delito de
estupro de vulnerável se trata de um crime comum, haja vista não demandar um sujeito
ativo especial, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Outrossim, é um delito
material, ou seja, exige um resultado naturalístico consistente no constrangimento da
liberdade sexual do vulnerável para a sua consumação. Ademais, tem a forma de execução
livre, podendo ser cometido por meio de qualquer ato libidinoso (NUCCI, 2019).
Pune-se a título de dolo, devendo o agente ter plena consciência de que age contra
pessoa vulnerável (CUNHA, 2019). Tendo em visto que o erro quanto à vulnerabilidade da
vítima isenta-o de pena, excluindo o próprio tipo penal, em consonância com o disposto
no artigo 20 do Código Penal.
A norma penal pune aquele que tem conjunção carnal ou pratica outro ato
libidinoso diverso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou por doença mental é
incapaz de discernir para prática do ato ou por qualquer outra causa não tenha condições
de oferecer resistência (SALIM e AZEVEDO, 2017).
São elementares desse crime a conjunção carnal ou outro ato libidinoso e o sujeito
passivo em estado de vulnerabilidade presumida (CAPEZ, 2019). No tocante à conjunção
carnal, esta pode ser entendida como a cópula vagínica, isto é, a introdução do pênis na
cavidade vaginal da mulher. Em relação ao outro verbo nuclear do tipo “praticar” ato
libidinoso diverso, este será tratado em um tópico específico. Ademais, a norma penal exige
para tipificação do delito que o sujeito passivo seja vulnerável na data dos fatos. O
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doutrinador Fernando Capez explica que vulnerável é toda pessoa em situação de
fragilidade ou perigo, neste aspecto a lei não alude sobre a capacidade de consentir ou a
maturidade sexual da vítima, mas ao fato de possuir uma maior fraqueza seja moral,
fisiológica, social, biológica ou cultural (CAPEZ, 2019). Nesse ponto, o legislador delimita
de forma objetiva o estado de vulnerabilidade dos menores de 14 anos.
1.3. Uma análise sobre as controvérsias práticas da aplicação do novo tipo penal
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Ao analisar uma norma jurídica, não se deve limitar ao preceito frio e literal da lei,
sendo necessário amoldar o caso fático aos vetores de interpretação constantes nos
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de garantir na
atuação estatal através de seu jus puniendi uma pena justa e eficaz, resolvendo possíveis
controvérsias que possam surgir em casos concretos.
Com o objetivo de averiguar as decisões majoritárias, bem como os fundamentos
utilizados pelos Tribunais em seus julgamentos acerca da possibilidade de desclassificar o
crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, restará minudenciar
os resultados obtidos, bem como ponderar sobre as decisões. Consoante entendimento
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em decisão de Revisão Criminal não seria possível
a desclassificação da figura prevista no artigo 217-A do Código Penal para a do artigo 215A do mesmo dispositivo:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. LEI N. 13.718/18. RETROATIVIDADE
DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS
DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS COM MENOR DE
14 ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONDUTA
QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO
PENAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. O artigo 215-A,
introduzido pela Lei nº 13.718/18, tipificou o crime de importunação
sexual que prevê penas de um a cinco anos para quem pratica contra
alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Em seu preceito
secundário, o legislador previu expressamente a aplicação subsidiária
da norma às condutas que não constituam crimes mais graves. 2. Os
atos libidinosos praticados pelo requerente com menor de 14
(quatorze) anos, consistentes em tirar suas roupas e a dela, passar os
dedos na genitália da criança e chupar seus mamilos a ponto de
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deixar vestígios constatados em laudo pericial não se subsumem à
mera importunação sexual, mas em conduta que se amolda ao tipo
penal do artigo 217-A, do Código Penal, razão pela qual não prospera
o pedido de aplicação da lei mais benéfica com a consequente
desclassificação do crime para o previsto no artigo 215- A, da Lei nº
13.718/18. 3. Revisão criminal julgada improcedente (TJ-DF
07214757220188070000 - Segredo de Justiça 072147572.2018.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti. Data de
Julgamento: 08/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação:
Publicado no PJe: 12/07/2019)
Nesse sentido, em decisão unânime em consonância com o relator, este utilizou
como fundamento a gravidade do ato libidinoso empregado pelo revisionário, além da
presunção de violência ou grave ameaça tendo em vista a idade da vítima na data dos
fatos, qual seja: 07 anos. No caso em análise, o agente do crime praticou condutas invasivas
ao se despir e acariciar as partes íntimas da infante com intuito lascivo, esbarrando no
princípio da subsidiariedade expressa, cujas circunstâncias fáticas levariam a tipificação de
um crime mais grave. Noutro sentido, o mesmo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em
decisão contrária entendeu pela desclassificação para o crime de importunação sexual:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CP, ART. 215-A.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Conforme se depreende das
provas colacionadas aos autos, tem-se que o apelante praticou atos
libidinosos, diversos da conjunção carnal, não com a finalidade de
satisfação da própria lascívia, mas valendo-se das circunstâncias
minuciosamente narradas, em especial da confiança nele depositada
pelos genitores da menor, com o fim de apenas importunar a menor.
2. A conduta delituosa perpetrada pelo apelante amolda-se ao crime
de importunação sexual, razão pela qual desclassifico a conduta para
esse crime (CP, art. 215- A). 3. Recurso parcialmente provido (TJ-DF
20170910026634 - Segredo de Justiça 0002592-28.2017.8.07.0009,
Relator: J.J. Costa Carvalho, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª
TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE:
13/06/2019)
Adveio divergência quanto à possibilidade de desclassificação, tendo prevalecido
o princípio da proporcionalidade, classificando a conduta como o crime de importunação
sexual, tendo em vista que na situação abordada o agente se limitou ao toque por cima da
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vestimenta do menor. No julgado supracitado, o desembargador salientou que o fato de
se tratar de vítima criança, deverá ser valorado na culpabilidade ou nas circunstâncias do
crime no momento da fixação da pena-base, consoante pressupõe o artigo 59 10 do
Código Penal. Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça na sexta Turma deliberou
pelo desprovimento do pleito defensivo de aplicação do artigo 215-A do Código Penal:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO
PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941. ATOS
LIBIDINOSOS
DIVERSOS
DA
CONJUNÇÃO
CARNAL.
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS
INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 7
DA SÚMULA DESTA CORTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 215-A:
CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a
Corte local ressaltou expressamente no acórdão a existência de
autoria e materialidade, ao reconhecer que “[...] aproveitou-se da
ausência de qualquer outra pessoa no local para passar o dedo na
vagina da criança” (fl. 274), ficando incontroversa a conduta praticada
pelo Agravante. 3. A Lei n.º 13.718, de 24 de setembro 2018, entre
outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindoo de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato
libidinoso, sem violência ou grave ameaça. 4. Contudo, esta Corte
Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a
prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime
previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de
violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da
vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no
AREsp 1361865/ MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA,
julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)
De tal modo, depreende-se que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento pela impossibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável
para o de importunação sexual, pois naquele existiria a presunção de violência ou grave
ameaça na conduta do agente e neste não há a previsão dessa coação física ou psicológica.
Ocorre que, após o advento da Lei 12.015/09, lei esta já mencionada em capítulo
apropriado, foi revogada a norma que previa ser presumida a violência, tornando
presumida apenas a vulnerabilidade do infante menor de 14 anos, logo, o impossibilitando
de consentir validamente qualquer ato sexual. Desse modo, não há a previsão de violência
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nos tipos penais citados, porém é compatível à figura do não consentimento da vítima, seja
ele presumido, expresso ou tácito.
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Outrossim, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal indeferiu a ordem do
Habeas Corpus para manter a condenação original por estupro de vulnerável do
impetrante, consoante matéria veiculada ao site do STF:
Por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) concluiu o julgamento do Habeas Corpus (HC) 134591 e
manteve a condenação de um adulto em razão de um beijo lascivo
dado em uma criança de cinco anos de idade. (...) O réu foi
condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Igarapava (SP) a oito
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por estupro de
vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). Em exame de apelação
penal, o Tribunal de Justiça estadual (TJ-SP) desqualificou o ato para
a contravenção penal de molestamento (artigo 65 da Lei de
Contravenções Penais) e impôs ainda pena de multa. O Ministério
Público interpôs recurso e o relator no STJ deu provimento para
restabelecer a condenação proferida em primeira instância. No
habeas corpus impetrado no STF, a defesa afirmava que a pena é
desproporcional à conduta, pois o ato praticado foi um único beijo
em lugar próximo a outras pessoas. De acordo com a defesa, embora
a conduta do réu seja “condenável e reprovável”, não teria havido
conotação sexual no beijo ou danos psicológicos 69 Revista Científica
Fagoc Jurídica - Volume IV - 2019 permanentes à vítima. (...) Em voto
proferido na sessão de 18/12/2018, o ministro Alexandre de Moraes
afastou a ocorrência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal na
decisão do STJ que manteve a condenação e observou que houve
um ato clássico de pedofilia. Segundo ele, o fato definido como crime
na lei (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 anos) existiu, e não é possível desclassificar a conduta
para molestamento. “Não houve conjunção carnal, mas houve abuso
de confiança para um ato sexual”, afirmou. O ministro destacou que
a conotação sexual, para determinadas faixas etárias, é uma questão
de abuso de poder e de confiança, pois, embora uma criança de cinco
anos não entenda a questão sexual, os reflexos serão sentidos na
adolescência, dificultando que tenham confiança em outras pessoas
no momento de se relacionar. O julgamento foi retomado na sessão
desta terça-feira (1º) com o voto-vista do ministro Luiz Fux pela
manutenção da sentença de primeiro grau, por entender que o ato
configura o delito de estupro de vulnerável. A ministra Rosa Weber
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votou no mesmo sentido. Na sessão de dezembro, o relator do HC,
ministro Marco Aurélio, votou pela manutenção da decisão do TJ-SP,
pois considera que o chamado beijo lascivo não configura estupro.
O ministro observou que, anteriormente, havia dois tipos penais –
estupro e atentado violento ao pudor – com penas diversas. Mas, que
com a alteração no Código Penal introduzida pela Lei 12.015/2009,
as duas condutas foram reunidas no conceito mais abrangente de
estupro de vulnerável, estipulando pena de 8 a 15 anos de reclusão
para o delito de constranger menor de 14 anos a conjunção carnal
ou a prática de ato libidinoso diverso. Segundo ele, a conduta do réu
restringiu-se à consumação de beijo lascivo, o que não se equipara à
penetração ou ao contato direto com a genitália da vítima, situações
em que o constrangimento é maior e a submissão à vontade do
agressor é total. O ministro Luís Roberto Barroso também considerou
a pena excessiva e votou pela concessão do HC para desclassificar a
conduta e determinar que o juízo de primeira instância emita nova
sentença com base no artigo 215-A do CP (praticar contra alguém e
sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a
própria lascívia ou a de terceiro), cuja pena varia de um a cinco anos
de reclusão. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019)
Dessa maneira, o posicionamento preponderante baseou-se no fundamento de que,
apesar de não ter ocorrido a conjunção carnal, houve a subsunção do fato à norma penal
do artigo 217-A caput do Código Penal e que a conotação sexual dessas vítimas menores
de 14 anos se dá por um abuso de poder e de confiança, acarretando problemas
psicológicos durante a adolescência. Não obstante ser necessário, segundo Cunha (2017),
valorar o fato da tenra idade da vítima, a pena tem como protagonista o sentenciado,
devendo ser aplicada, de acordo com o caso concreto, no intuito de prevenir que o agente
volte a delinquir, bem como retribuir o mal causado.
Logo, as consequências geradas nas vítimas deveriam ser valoradas durante a
aplicação da pena base, após um exame psicológico, não influenciando na caracterização
do crime imputado ao agente.
CONCLUSÃO
Na atual conjuntura em que a luta pelos direitos humanos se aviva
constantemente, o Direito se caracteriza como regulador das relações sociais, sendo o
responsável pela organização da sociedade. Considerando esse cenário em que as normas
legais tenham que se atualizar regularmente, de acordo com o contexto social e jurídico
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da atualidade, a Lei nº 13.718/2018 surgiu com o intuito de instituir muitas tipificações de
condutas relacionada a dignidade sexual humana, dentre elas o crime de importunação
sexual para conter condutas que não são lesivas ao ponto de serem enquadradas como
estupro, mas que causam constrangimento à vítima.
As modificações trazidas pela lei supramencionada objetivam fortalecer a proteção
aos direitos humanos, em especial aos dos grupos mais fragilizados pelo passado histórico
marcado pelo preconceito e desigualdade de direitos. O crime de importunação sexual (art.
215-A C.P.) tipifica condutas que não se enquadram no crime de estupro (art. 213 C.P.),
devido à ausência de violência ou grave ameaça, ao mesmo tempo em que recupera
características do atentado violento ao pudor (art. 214 C.P. – revogado), englobado ao
crime de estupro em 2009. Dessa forma amplificando o rol de condutas criminalizadas,
repreendidas e punidas, assim ocasionando maior segurança jurídica e fortalecendo a
função preventiva das leis penais.
É visível que a Lei nº 13.718/2018, em vários aspectos, é mais gravosa que o sistema
vigente anteriormente a ela. Vê-se que as alterações legislativas acompanham as mudanças
da sociedade e atende às expectativas sociais, como anteriormente mencionado. Sendo
assim, o desenvolvimento da lei buscou adaptar-se às tendências internacionais das
legislações de países mais desenvolvidos, que contemplam tipos penais intermediários.
Objetivando, assim, o preenchimento de lacunas legislativas que causavam grande
insegurança nos cidadãos e que dificultavam o enquadramento de determinadas condutas
que eram realizadas na prática, mas não eram tipificadas em lei.
Ademais, ao averiguar-se os julgados de órgãos colegiados dos Tribunais Estaduais
e Superiores referentes ao tema, foi possível concluir que a jurisprudência majoritária tende
a decidir pela impossibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para
o de importunação sexual, por não avaliar como uma espécie de novatio legis in mellius,
considerando a vulnerabilidade presumida do sujeito passivo do crime, preconizando o
princípio da especialidade e a presunção de violência dos menores de 14 anos, violência
ficta ou real não subsistente no artigo 215-A do Código Penal. Acontece que, não obstante
a existência de princípios próprios aplicáveis ao Direito Penal, em se tratando de um
conflito aparente de normas, faz-se mister julgar com base nos princípios constitucionais
existentes, a fim de evitar excessos de punição.
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RESUMO: A pesquisa objetiva analisar os indeferimentos dos benefícios assistenciais no
processo, fazendo-se uma alusão a questão da dignidade da pessoa humana. Como
problemática, busca-se responder as seguintes indagações: Quais são os motivos de
indeferimento dos Benefícios Assistenciais, baseados exclusivamente em critérios
superficiais da perícia social in loco, onde ofende o princípio da dignidade da pessoa
humana? Quais os entendimentos jurisprudenciais sobre o tema em questão? Desta feita,
utilizou-se como metodologia, a pesquisa bibliográfica, reunindo-se, desse modo, artigos,
livros e etc com seus respectivos autores, a fim de debater sistematicamente sobre o tema.
A abordagem do tema justifica-se pela clara e evidente ofensa à dignidade da pessoa
humana nos julgamentos dos pedidos dos benefícios assistenciais, que se originam de
julgamentos lastreados exclusivamente em critérios superficiais, quantidades e qualidade
de móveis verificados nos relatórios sociais elaborados em juízo. A convicção de muitos
magistrados para a concessão dos benefícios tem sido formada com base nos elementos
acima citados, que quando não analisados juntamente com as particularidades do caso em
concreto acaba por desfavorecer os requerentes, ofendendo claramente o princípio da
dignidade da pessoa humana. A fim de elucidar e contextualizar o tema, dividiu-se a
pesquisa em três seguimentos, quais sejam, a discussão sobre a seguridade social,
denotando-se especificamente sobre a questão conceitual, histórica e princípios; por
conseguinte, debateu-se sobre a seguridade social no Brasil; por fim, discutiu-se sobre os
indeferimentos dos benefícios assistenciais, bem como o alinhamento com a
jurisprudência.
PALAVRAS-CHAVE: Seguridade social; benefícios assistenciais; indeferimentos.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2 DA SEGURIDADE SOCIAL - 2.1 Conceitos - 2.2 O histórico
da seguridade social - 2.3 Os princípios da seguridade Social - 3 DA SEGURIDADE SOCIAL
NO BRASIL - 3.1 Conceito - 3.2 Previdência Social - 3.3 Assistência Social - 4
INDEFERIMENTOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS LASTREADOS EXCLUSIVAMENTE EM
CRITÉRIOS SUPERFICIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
A ideia de Seguridade Social decorre da própria opção pelo Estado de Bem-estar
Social, em que já não basta uma postura omissiva do Estado, limitada a respeitar as
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liberdades individuais. Ao revés, pressupõe uma atuação positiva do poder público, que
deve prestar serviços à sociedade, no intuito de preservar e promover os direitos à saúde,
à previdência e à assistência social, o tripé da Seguridade Social.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Este Sistema de Seguridade Social está assentado no “primado do trabalho” como
força motriz da Ordem Social (art. 193, Constituição Federal), cuja finalidade deve ser o
bem-estar e a justiça sociais, a fim de garantir a todos os membros do grupo social, quando
submetidos a situações geradoras de necessidades sociais, um conteúdo prestacional
básico.
Em virtude das grandes demandas judiciais, muita das vezes o caso em concreto
não é analisado de forma minuciosa, isto é, sem a atenção as particularidades acima citadas
no entorno de cada indivíduo requerente. A falta desta análise, com já relatado por diversas
vezes no decorrer deste trabalho, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e
como consequência disso impede o exercício da vida de maneira digna, ou seja, o cidadão
diante das dificuldades diárias, da luta em busca de emprego, se vê impossibilitado de ser
amparado pelo Governo até a cessação dos riscos sociais que permeiam o seu cotidiano.
Ademais, importante destacar que os requerentes do benefício assistencial ao idoso e ao
deficiente, muitas das vezes vivem em estado de miserabilidade.
Geralmente, o impacto das deficiências de quem pleiteia o benefício gera grande
abalo na economia do grupo familiar, sendo necessário que algum familiar se furte de
trabalhar para desempenhar os cuidados especiais com a saúde do necessitado.
Sobretudo, a pequena renda recebida pelos entes do requerente destina-se, muitas das
vezes, aos cuidados específicos requeridos por cada um deles, e não ao sustento da pessoa
que quer receber o benefício. Não se olvide que, ainda que o entendimento jurisprudencial
pátrio tenha trazido a ideia de aprimoramento do único critério objetivo para o
cumprimento do requisito financeiro e consequentemente à concessão dos benefícios
assistenciais de prestação continuada – BPC, importante ressaltar que muitos dos julgados
não vem refletindo esse ideal, e quem sofre é sempre o cidadão em risco social.
A abordagem do tema justifica-se pela clara e evidente ofensa à dignidade da
pessoa humana nos julgamentos dos pedidos dos benefícios assistenciais, que se originam
de julgamentos lastreados exclusivamente em critérios superficiais, quantidades e
qualidade de móveis verificados nos relatórios sociais elaborados em juízo. A convicção
dos doutos magistrados para a concessão dos benefícios tem sido formada com base nos
elementos acima citados, que quando não analisados juntamente com as particularidades
do caso em concreto acaba por desfavorecer os requerentes, ofendendo claramente o
princípio da dignidade da pessoa humana. Para tanto, será utilizado a metodologia de
pesquisa na forma documental-bibliográfica através de consultas a processos públicos da
6ª vara do JEF-AM, bem como leis, jurisprudências e doutrinas.
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2.1 Conceitos
A Seguridade Social é um sistema de proteção social cujo objetivo fundamental é a
proteção dos indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade social. A referida
expressão versa sobre o sistema criado pelo Estado para garantir a proteção dos indivíduos
em razão das temeridades sociais que assola o país, tais como as causalidades relacionadas
a saúde do cidadão, a assistência obrigatória e necessária aos desemparados, incluindo os
eventos idade, morte, desemprego, gestação, prisão, dentre outras, com abrangência a
trabalhadores urbanos e rurais.
Santos (2016, p.42) dispõe que a seguridade não está relacionada apenas a ideia de
risco social, mas também a de necessidade social:
A seguridade social, entretanto, não está fincada na noção de risco,
mas, sim, na de necessidade social, porque os benefícios não têm
natureza de indenização; podem ser voluntários, não são
necessariamente proporcionais à cotização, e destinam-se a prover
os mínimos vitais. A relação jurídica de seguridade social só se forma
após a ocorrência da contingência, isto é, da situação de fato, para
reparar as consequências — a necessidade — dele decorrentes. [...]
Além do mais, na seguridade social, a contingência pode não gerar
danos. Costumamos dar como exemplo, no Brasil, o saláriomaternidade. O nascimento do filho gera o direito ao salário
maternidade porque, ao dar à luz, a mulher deixa de trabalhar e, por
isso, não recebe remuneração; é gerada, então, a consequêncianecessidade que dá direito ao benefício, para suprir a ausência de
remuneração. “Há contingências desejadas, que não causam danos,
mas geram necessidades”.
No âmbito internacional, a Convenção que trata das Normas Mínimas para a
Seguridade Social (Convenção 102) estabelecida na Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) em 1952 é a principal norma a reconhecer os direitos da
seguridade social. Essa convenção que foi ratificada pelo México (1961), Peru (1961), Costa
Rica (1972), Equador (1974), Venezuela (1982) e Brasil (2008) dispõe que os Estados que
ratificarem tem por obrigação garantir aos cidadãos as prestações dos serviços de saúde
seja em caráter preventivo ou curativo assim que eles necessitarem.
Balera (1989, p. 72) destaca que:
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O estudo da seguridade social, assentado num tempo determinado
– o presente – não inibe o nosso interesse acerca da história
constitucional que, embora seja disciplina não-jurídica (...), nos
fornece válidos critérios de interpretação da nova ordem
constitucional.
Fortes e Paulsen (2015, p. 50) sintetizam o surgimento da Seguridade Social:
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No universo das políticas sociais, a Seguridade Social surge como
uma de suas mais expressivas e importantes instituições, formada a
partir do processo de industrialização e do nascimento das classes
trabalhadoras e, com elas, novas formas de miséria, infelicidade e
incerteza (como o desemprego e os acidentes de trabalho). Para fazer
frente às mudanças da sociedade industrial, estruturou-se enquanto
sistema de proteção, num primeiro momento de trabalhadores, mais
tarde universalizando-se, que pudesse garantir segurança contra
fatos determinantes da ausência de possibilidade de sustento pelo
trabalho, com fornecimento de renda e serviços que pudessem
garantir a subsistência .
Conforme Savaris (2017, p. 78), Seguridade Social é um instrumento para a
sociedade solidária, para uma comunidade menos injusta e menos desigual, sendo uma
das manifestações dessa solidariedade social, uma vez que aposta na abolição de estados
de necessidade e investe na dignidade da pessoa humana, no combate à miséria e à
marginalização social.
Para Martinez (2012, p. 81), Seguridade Social seria uma técnica de proteção social
que compreenderia um plano de benefícios completo, seletivo e distributivo, arrolando
prestações assistenciais e serviços sociais, custeada por toda a sociedade por meio de
exações tributárias ou não.
Tavares (2013, p.21) define Seguridade Social como um sistema organizado pelo
Estado de ações destinadas a garantir medidas de segurança social em face de riscos que
retirem capacidade de subsistência das pessoas, sendo prestadas por intermédio de uma
rede de serviços, como serviço médico e de habilitação profissional, ou mediante
pagamento de valores, os denominados benefícios.
2.2 O histórico da seguridade social
Não é de hoje que se ouve falar a respeito das desigualdades sociais e econômicas
no Brasil e no mundo. A má distribuição de renda faz com que grande parte da população
brasileira não tenha meios suficientes para a sua sobrevivência de maneira digna e
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humanitária. Nesse contexto, em que pese o cidadão tente garantir a sua subsistência e de
seus familiares, nem sempre obtém êxito. É nesse momento que surge o Estado com o seu
papel de garantidor das necessidades sociais, através da criação de mecanismos que se
desenvolvem com o passar da evolução histórica da proteção social - Seguridade Social.
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Para Santoro (2001, p 14 e 15) o termo proteção social no sentido lato sensu:
[...] significaria a conjugação de todos os mecanismos sociais, do
Estado e Sociedade, na busca do bem-comum. Stricto sensu
englobaria, concretamente, as medidas tendentes à realização das
atividades de Previdência (pública e privada), Assistência (pública e
privada) e Programas Especiais de atenção a determinadas áreas (por
exemplo: habitação, saneamento).
A Inglaterra, em 1601, com a finalidade de instituir a contribuição obrigatória para
atender os fins sociais editou a Lei de Amparo aos Pobres
As primeiras garantias sociais no Brasil, referentes a seguridade social,
oportunizadas pelo Estado que se têm conhecimento foram as voltadas à assistência social,
cujo alicerce se deu com base na filantropia, isto é, fundamentada no desejo de
propagação do bem-estar social aqueles que necessitam, a exemplo das Santas Casas de
Misericórdias em 1953 que auxiliava através de prestação de serviços no ramo da
assistência social e/ou pública.
No Brasil, o papel de garantidor das necessidades sociais, que em um primeiro
momento era desempenhado pelas Santas Casas, fora transferido as organizações
privadas, conforme dispõe Souza (2007, p. 59) na monografia de mestrado Os “Socorros
Públicos” no Império do Brasil 1822 a 1834:
O papel desempenhado pelas Santas Casas de Misericórdia foi
importante ao introduzir leigos no campo de ação social, sendo por
meio delas, ainda que de maneira indireta, com uma série de regalias
e privilégios, que o Estado tomou as primeiras medidas no setor.
Contudo, de uma forma geral, enquanto esteve sob o jugo da
metrópole portuguesa, a ação desta tendeu a transmitir a
responsabilidade do fornecimento de assistência social para
organizações privadas, comportamento que esteve de acordo com a
maioria dos governos europeus que preferiam considerar a
assistência um dever de particulares movidos pela caridade cristã.
Nessa etapa de proteção social não existia qualquer tipo de direito subjetivo, tão
somente a expectativa de um direito condicionada a existência dos recursos que muitas
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vezes não existiam. Assim leciona, Castro e Lazzari (2017, p.32), no livro Manual de direito
previdenciário:
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Em verdade, a marcha evolutiva do sistema de proteção, desde a
assistência prestada por caridade até o estágio em que se mostra
como um direito subjetivo, garantido pelo Estado e pela sociedade a
seus membros, é o reflexo de três formas distintas de solução do
problema: a da beneficência entre pessoas; a da assistência pública;
e a da previdência social, que culminou no ideal de seguridade social.
No âmbito constitucional, o tema assistência aos cidadãos foi abordado pela
primeira vez na Constituição de 1824, que normatizou o artigo 179, item XXI, que tratava
sobre a garantia aos socorros públicos. Essa proteção se originou da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão (1793) que definiu os socorros públicos com uma dívida
sagrada. Todavia, embora o referido direito tenha sido normatizado não tinha aplicação
efetiva, visto que não haviam meios para que se concretizassem.
2.3 Os princípios da seguridade Social
Sabe-se que a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito
possui como principal fundamento a dignidade da pessoa humana, seja em nível nacional
e/ou internacional. Para que se oportunize a existência de uma vida pautada na dignidade
humana, com condições necessárias ao exercício de sua liberdade e autonomia, é de
extrema importância a garantia dos direitos sociais à previdência, a assistência e a saúde.
Na mesma linha, encontra-se o princípio do Mínimo Existencial que está, também,
intimamente ligado a seguridade social, visto que reflete a ideia de justiça social e, por ser
direito fundamental dos cidadãos tem por objetivo a garantia de uma vida digna com
condições mínimas.
Os princípios da seguridade social possuem assento constitucional no artigo 194,
parágrafo único. De se observar que, como se referem à Seguridade Social que é gênero,
por certo também se aplicam a todas as suas espécies – previdência, assistência social e
saúde.
O modelo de seguridade social adotado pela Constituição Federal de 1988 seria, na
visão de Horvath (2012):
a) misto (posto que adota técnicas não contributivas [saúde e
assistência social] e contributivas [Previdência Social que utiliza a
fórmula tripartite de custeio, ou seja, é financiada pelo Estado,
empregadores e trabalhadores]); b) universalista (posto que
possibilita a todos os integrantes da sociedade terem acesso às
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prestações desde que atendam aos requisitos legais); c) não acabado
(posto que, conquanto busque a universalidade de cobertura e
atendimento determina um núcleo mínimo de proteção [art. 201 da
Constituição Federal] que deve ser expandido à medida que o Estado
suporte); d) de gestão administrativa descentralizada e com a
participação democrática da sociedade; e) solidário (com aplicação
do princípio da solidariedade não de forma plena [solidariedade
nacional] posto que, no âmbito previdenciário, a proteção alcançará
apenas o universo de beneficiários [segurados e dependentes], não
abrangendo todos os integrantes da sociedade brasileira).
São os seguintes os princípios que serão abordados, e que se relacionam
diretamente com o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição: solidariedade;
universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de
participação no custeio; diversidade da base de financiamento.
A seguridade social como ramo do direito previdenciário possui princípios próprios
essenciais a compreensão constitucional. Conforme Mendes e Branco (2017, p. 79 e 80), os
princípios são normas constitucionais fundamentais para a interpretação constitucional:
“[...] os princípios estruturam um instituto, dão ensejo, ainda, até mesmo à descoberta de
regras que não estão expressas em um enunciado legislativo, propiciando o
desenvolvimento e a integração do ordenamento jurídico.”
Ademais, outro princípio que merece destaque é o princípio da Solidariedade,
previsto no artigo 3.º, inciso I, da CFRB/88, que tem por objetivo a construção de uma
sociedade solidária, que tem estreita relação com a dignidade da pessoa humana. Nesse
sentido, dispõe Amado (2015, p. 37), no livro Curso de Direito e Processo Previdenciário:
Há uma verdadeira socialização dos riscos com toda a sociedade,
pois os recursos mantenedores do sistema provêm dos orçamentos
públicos e das contribuições sociais, onde aqueles que pagam
tributos que auxiliam no custeio da seguridade social, mas hoje ainda
não gozam dos seus benefícios e serviços, poderão no amanhã ser
mais um dos agraciados, o que traz uma enorme estabilidade jurídica
no seio da sociedade.
O princípio da solidariedade ou solidarismo é um princípio implícito de extrema
relevância, uma vez que embasa toda a estrutura do sistema de Seguridade Social.
Segundo Savaris (2017), constitui-se no fundamento que inspira a organização de um
sistema de proteção dos necessitados, “...consistindo em verdadeiro amálgama dos
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princípios da seguridade Social e, em um instrumento essencial à promoção de uma
existência humana digna”.
Na lição de Rocha (2004), a solidariedade constitui-se em eixo axiológico não apenas
da seguridade social, mas de todos os direitos sociais. Nas suas palavras:
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O princípio portador das diretrizes essenciais da seguridade e da previdência social,
como, aliás, de todos os direitos sociais, é o da solidariedade, o qual se constitui no seu
eixo axiológico, podendo ser nominado, utilizando a linguagem de Canotilho de princípio
estruturante de nosso sistema previdenciário.
No mesmo sentido é a lição de Martinez (1992), ao asseverar que a solidariedade
não é uma instituição típica da Seguridade Social, “...ainda que aí tenha encontrado habitat
natural para o seu desenvolvimento e efetivação”
Rocha entende que o princípio da solidariedade é densificado por outros princípios
constitucionais previdenciários: a) universalidade, b) proteção contra os riscos sociais; c)
obrigatoriedade; d) equilíbrio financeiro e atuarial; e) irredutibilidade do valor real dos
benefícios (ROCHA, 2004).
A solidariedade pode ser classificada da seguinte forma, na abordagem realizada
por Horvath (2012): a) direta, quando as partes sabem concretamente quem participa do
grupo, ou indireta, quando o vínculo se estabelece sem a manifestação da vontade das
partes de forma expressa e atinge um número indeterminado de pessoas; b) interpessoal,
quando se dá entre duas ou mais pessoas individualmente consideradas, ou intergrupal,
quando se dá entre dois ou mais grupos; c) ética ou moral, imposta pelos preceitos éticosmorais, ou jurídica, estabelecida pela norma jurídica com aplicação compulsória; d) total,
quando engloba todos os valores das partes vinculadas, ou parcial, quando abarca apenas
alguns valores concretos e determinados.
Esse princípio permeia toda a Seguridade Social. Fala-se em “solidariedade entre
gerações”: de um lado, as gerações em atividade no mercado de trabalho sustentam os
benefícios das gerações na inatividade e, de outro, as camadas sociais com mais
capacidade contributiva sustentam um regime no qual existem serviços e benefícios
deferidos àqueles que não têm nenhuma condição de contribuir.
O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento traduz a ideia de que
a seguridade social tem o dever de garantir a todos os cidadãos que necessitarem a
cobertura dos serviços de saúde e assistência social de forma gratuita, tendo em vista que
são garantias que não necessitam de contribuições diretamente pelo usuário, mas de uma
forma geral por toda a sociedade, bem como a previdência social aos segurados que para
ela contribuem. Nessa linha dispõe, Amado (2016, p.28), no livro Direito Previdenciário:
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Ao revés, a previdência terá a sua universalidade limitada por sua
necessária contributividade, vez que o gozo das prestações
previdenciárias apenas será devido aos segurados (em regra, aqueles
que exercem atividade laborativa remunerada) e aos seus
dependentes, pois no Brasil o sistema previdenciário é contributivo
direto. Logo, a universalidade previdenciária é mitigada, haja vista
limitar- se aos beneficiários do seguro, não atingindo toda a
população.
O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre as
populações urbanas e rurais, previsto no Artigo 194, parágrafo único, inciso II, CRFB/88
refere-se a igualdade entre os cidadãos das áreas rurais e urbanas. Assim, os cidadãos de
área rural que são contribuintes especiais, isto é, não pagam efetivamente a previdência,
terão direito a aposentadoria por idade rural, assim como os trabalhadores por idade
urbana, cujo o tempo contributivo efetivo é de 15 (quinze) anos, sendo que a idade para a
obtenção do benefício possui a redução de 5 (cinco) anos para os contribuintes rurais, ou
seja, o homem que em idade urbana se aposenta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
em rural se aposenta com 60 (sessenta) anos de idade. Por outro lado, a mulher que se
aposenta com 60 sessenta) anos de idade em urbana, na rural se aposenta com 55
(cinquenta e cinco) anos de idade.
3 DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL
3.1 Conceito
A Constituição da República Federativa do Brasil em muitas de suas passagens,
dispõe sobre as garantias sociais dos indivíduos, como verifica-se da leitura do capítulo
anterior. Em seu artigo 6.º garante os direitos sociais, aos cidadãos brasileiros e
estrangeiros, necessários para uma sociedade justa e igualitária, em especial, os direitos à
saúde, à previdência social e a assistência social aos desamparados que são o cerne deste
trabalho.
Especificamente no caso brasileiro, a Seguridade Social foi instituída pela
Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 194, previu: “A seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social”.
Anteriormente não se tinha a noção de sistema de seguridade, porquanto havia
instituições e mecanismos de cunho securitário, em especial previdenciário, porém não
coordenados e não universais, uma vez que abrangiam parcelas determinadas da
população (FORTES e PAULSEN, 2005).
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A Constituição de 1988 manteve a ideia do Seguro Social (Previdência Social),
segundo a qual somente são beneficiados aqueles que contribuem. Porém, foi além,
criando o sistema de Seguridade Social, que abarca Previdência Social, assistência social e
saúde.
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A Seguridade Social foi alçada pela Constituição Federal à condição de direito
fundamental social, uma vez que está prevista no Capítulo II, do Título II, conforme o art.
6°, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000: “Art. 6o São direitos sociais
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a Previdência Social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. ” [Grifos nossos].
Percebe-se, dessa forma, que a Seguridade Social é um dos meios utilizados pelo
Estado brasileiro para atingir os objetivos constitucionalmente previstos de construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, garantia do desenvolvimento nacional, erradicação
da pobreza e promoção o bem de todos.
Contudo, é o Título VIII que aborda o tema “Ordem Social” que estabelece as normas
basilares da Seguridade Social, em seus artigos 194 a 204. De acordo com Silva, a
seguridade social compreende “ [...] um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social. ” (SILVA, 2014, p. 843)
Na lição de Martins, em seu livro Direito da Seguridade Social, a Seguridade Social
é definida como:
[...] o conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a
estabelecer um sistema de proteção social do aos indivíduos contra
contingências que os impeçam de prover as suas necessidades
pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (MARTINS,
2009, p.20)
De tal modo, sempre que o termo seguridade social entrar em cena, deve se ter em
mente que seu desígnio fundamental é o de assegurar aos sujeitos e seus familiares uma
qualidade de vida não afetada de maneira absoluta quando da ocorrência de algum evento
capaz de impedir o seu sustento e de influir em suas necessidades vitais.
3.2 Previdência Social
A previdência social tem por finalidade a cobertura de contingências como a idade
avançada, invalidez, doença, morte, prisão, bem como o amparo à maternidade, ao
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trabalhador desempregado, aos dependentes de segurados de baixa renda, conforme
dispõe os incisos I ao V do artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil.
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Segundo Santos (2016) o sistema previdenciário se subdivide em regime público e
privado, são públicos os Regimes Geral e Próprio de Previdência Social (RGPS E RPPS)
sendo, por outro lado, regime privado a previdência complementar.
O Regime Geral de Previdência Social é aquele que se destina aos segurados de
iniciativa privada, geralmente a trabalhadores tenham vínculos empregatícios com a
assinatura da carteira de trabalho, cujo caráter contributivo é obrigatório. Kertzman (2015,
p. 35 e 36) dispõe que:
[...] o RGPS é regime de previdência social de organização estatal,
contributivo e compulsório, administrado pelo INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, sendo as contribuições para ele
arrecadadas fiscalizadas e normatizadas pela Receita Federal do
Brasil. [...] o Regime Geral de Previdência Social é aquele que abrange
o maior número de segurados, sendo obrigatório para todos os que
exercem atividades remuneradas por ele descritas. Assim, todos os
empregados de empresas privadas e todas as pessoas que trabalham
por conta própria estão também obrigatoriamente filiados, devendo
contribuir com sua parte para o sistema.
Dessa forma, as pessoas não assalariadas e que não tenham registro na Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) deverão contribuir individualmente ao INSS para que
possam, em caso de acontecer algumas das contingências elencadas no rol do artigo 201
da CRFB/88, usufruir dos benefícios dispostos na lei de n. º 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
O Regime Próprio de Previdência Social, por sua vez, é o destinado aos servidores
públicos civis ou militares, que se regulam por estatutos e possuem um sistema de
previdência próprio. Entretanto, o regime facultativo complementar da previdência social
deverá ser criado pelos Poderes Executivos de cada ente federativo. O RGPS tem várias
áreas de abrangências, assim se verifica no rol de benefícios previstos no artigo 18 da Lei
de n. º 8.213, de 24 de julho de 1991, tais como a aposentadoria por invalidez, idade, tempo
de contribuição e especial, o auxílio-doença e acidente, o salário família e maternidade,
aos contribuintes; além de a pensão por morte e o auxílio reclusão aos dependentes. Tanto
ao segurado quanto ao seu dependente, são assegurados o direito a pecúlios, serviço social
e a reabilitação profissional.
Horvath Júnior (2006) conclui pela inclusão dos direitos sociais como cláusulas
pétreas implícitas na categoria de normas intangíveis relativas aos direitos fundamentais
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que englobam o Título II, capítulos I, II, III e IV da Constituição (direitos individuais e
coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos).
Fundamenta sua posição em uma interpretação sistemática do inciso IV, § 4º do art. 60 da
Constituição.
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Por outro lado, em função do caráter contributivo da Previdência Social brasileira,
há uma maior justiciabilidade às posições jurídicas dela decorrentes. Uma vez que a relação
de Previdência Social converte uma parte do resultado da atividade produtiva e a
solidariedade social em proteção social individual e previsível, materializa-se uma
expectativa jurídica legítima de os beneficiários serem amparados nos momentos de
necessidade, não podendo os regimes previdenciários públicos alegarem dificuldades
econômicas para desincumbirem-se dos pagamentos (ROCHA, 2004).
Em relação à eficácia das normas que estabelecem direito à Previdência Social,
cabem algumas considerações serem feitas, especialmente levando-se em conta que
grande parte encontra assento constitucional, o que, em princípio, garantiria sua efetiva
defesa mediante controle jurisdicional da constitucionalidade dos atos normativos
reguladores desses direitos.
Os direitos sociais prestacionais, por sua vez, dependem de concretização legislativa,
além de circunstâncias econômicas e sociais. Daí seu caráter programático e sua
positivação de forma mais vaga e aberta, o que, à primeira vista, poderia contrastar com a
norma do § 1º do art. 5º, da Constituição Federal (DAROS, 2010) .
Rocha (2004) considera que o direito à Previdência Social atua como direito negativo
e também como direito prestacional. No primeiro caso, impediria alterações que afetassem
o patrimônio previdenciário dos segurados – aproximando-se aqui à tese esposada nesta
dissertação acerca do princípio da proibição do retrocesso social. No segundo caso, atuaria
quando estivesse em face de uma situação de necessidade social, nas situações em que o
segurado não pudesse manter-se através de seu trabalho.
3.3 Assistência Social
Conforme relatado acima, a assistência social foi uns dos primeiros mecanismos de
proteção social a surgir no Brasil. O relevante tema, que é a essência desse trabalho de
conclusão de curso está garantido pelos artigos 203 e 204 da Constituição da República
de 1988, bem como pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993) que trata detalhadamente sobre a assistência social.
A Constituição da República de 1988 definiu a assistência social com um conjunto
de medidas a serem tomadas cujos fins são os de proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice, bem como o amparo as crianças e adolescentes
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carentes; além de buscar promover a inserção dos portadores de deficiência ao mercado
de trabalho com a devida habilitação e reabilitação e sua integração à vida comunitária e,
finalmente, garantir o pagamento do benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso, no valor de um salário mínimo, desde que comprovada a impossibilidade de
manutenção, segundo dispõe a lei, sendo esta prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social.
Segundo Amado (2016, p. 25), em seu livro Resumo para Concursos. Direito
previdenciário, assistência social pode ser definida:
[...] como as medidas públicas (dever estatal) ou privadas a serem
prestadas a quem delas precisar para o atendimento das
necessidades humanas essenciais, de índole não contributiva direta,
normalmente funcionando como um complemento ao regime de
previdência social, quando este não puder ser aplicado ou se mostrar
insuficiente para a consecução da dignidade humana.
Na visão de Kertzman (2015, p. 35 e 36):
É possível definir a assistência social como as medidas públicas (dever
estatal) ou privadas a serem prestadas a quem delas precisam para o
atendimento das necessidades humanas essenciais, de índole não
contributiva direta, normalmente funcionando como um
complemento ao regime de previdência social, quando este não
puder ser aplicado ou se mostrar insuficiente para a consecução da
dignidade humana.
O artigo 1.º da Lei Orgânica da Assistência Social dispõe a assistência social como
um direito de todo cidadão e um dever do Estado, sendo, também uma Política de
Seguridade Social pelo sistema não contributivo por meio de um sistema conexo de ações
de iniciativa do poder público e da sociedade, com a finalidade de cobrir o atendimento
das necessidades básicas sociais.
Ademais, a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência
Social) em seu artigo 4.º, dispõe os princípios basilares da assistência social, dentre eles
estão:
Art. 4º. [...] III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade;
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IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais; [...]
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A assistência social se organiza por dois tipos de proteção, a proteção social básica
e especial. A primeira, estabelecida pelo inciso I, do artigo 6.º-A, da Lei 8.742/93, refere-se
ao sistema de serviços, programas, projetos, bem como aos benefícios de assistência social,
cuja finalidade é a prevenção das possíveis vulnerabilidades e dos riscos sociais, através do
fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, bem como do desenvolvimento das
potencialidades e as aquisições.
Por outro lado, a segunda, que também é um conjunto de projetos, serviços e
programas, tem como objetivo fundamental o enfrentamento das situações de violação de
direitos, por meio do fortalecimento das potencialidades e aquisições e da proteção de
famílias e indivíduos, bem como à contribuição para a reconstrução das forças dos vínculos
comunitários e familiares. Observe que a vigilância socioassistencial é um instrumento das
proteções sociais da assistência social com a finalidade de prevenção de riscos e
vulnerabilidade sociais, conforme dispõe o art. 6º -A da referida lei.
4 INDEFERIMENTOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS LASTREADOS EXCLUSIVAMENTE
EM CRITÉRIOS SUPERFICIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
Como se observou da análise acima, os entendimentos dos tribunais superiores já
deixaram claro a necessidade de se aprimorar o único critério objetivo estabelecido na
LOAS para a aferição do preenchimento do requisito miserabilidade e/ou financeiro
quando da concessão do benefício assistencial, de modo que se analise o verdadeiro
estado de vulnerabilidade do núcleo familiar dos idosos ou deficientes.
Todavia, o que muito se tem visto nos julgados dos tribunais pátrios são
julgamentos voltados apenas com base em critérios superficiais, quais sejam: vinculação
ao laudo pericial e desconsideração dos laudos médicos, fotos do imóvel residencial,
número de cômodos, quantidade e qualidade dos móveis.
Sabe-se que o laudo pericial não deve vincular o Magistrado, visto que no processo
há todo um conjunto de provas que devem ser consideradas para embasar a decisão,
sobretudo, se analisadas com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.
Entretanto, o que mais se tem visto são magistrados desconsiderando, por exemplo, os
pareceres médicos emitidos por médicos da rede pública de saúde. Veja-se:
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LAUDO DESFAVORÁVEL. INCAPACIDADE
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem direito ao
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benefício assistencial o portador de deficiência que preencha
cumulativamente os requisitos previstos no artigo 20, §§ 2º e 3º da
Lei 8.742/93, quais sejam, o impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas e a
impossibilidade de prover a própria subsistência ou tê-la provida por
sua família.
2. No presente caso, o laudo pericial não reconheceu a incapacidade
da autora em decorrência da doença diagnosticada (Cegueira
definitiva de olho direito). O perito médico atestou que o grau de
acometimento da deficiência (leve) não constitui incapacidade para
sua atividade habitual, assinalando que a parte Autora faz uso de
óculos e enxerga bem do olho esquerdo, não possuindo deficiência
para o trabalho ou para a vida habitual.
3. Registro ainda que para o reconhecimento do direito vindicado
não basta a existência de doenças ou lesões; é essencial que as
referidas impeçam o desempenho da atividade habitual. Enfim, não
existem quaisquer elementos de prova que demonstrem de forma
suficiente a incorreção dessas conclusões médicas e sugiram a
necessidade de realização de uma segunda perícia judicial ou a
caracterização de nulidade.
4. [...]
5. Ainda que considerando as condições pessoais e socioeconômicas
da parte Autora, com 58 anos de idade, primeiro grau incompleto e
ajudante externo, bem como os documentos médicos acostados,
este juízo não restou convencido da existência de deficiência apta ao
recebimento do benefício vindicado.
6. Configurada a ausência de deficiência nos moldes em que exigida
pela lei, não há imprescindibilidade de realização de avaliação sócioeconômica. Tal procedimento atende aos princípios da celeridade e
informalidade presentes na sistemática dos Juizados Especiais.
7. Sentença mantida. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01.
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8. Sem condenação em honorários advocatícios em razão de não
terem sido apresentadas contrarrazões.
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9. Recurso conhecido e desprovido. (Recurso Inominado. 000061481.2016.4.01.3200. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
E CRIMINAL DO AMAZONAS E RORAIMA. Juíza Federal, 3ª Relatora
MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA. 30 / 08 / 2016.). (TRF-1, 2016, online) (grifou-se)
Importante destacar que, muitas das vezes a opinião disposta no laudo judicial nem
sempre representa a realidade do caso em concreto, como os aspectos sociais, culturais e
profissionais.
A jurisprudência pátria vem destacando o embasamento dos julgados em outros
elementos diversos do laudo pericial, conforme a seguir demonstrado:
PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO
PERICIAL.POSSIBILIDADE.
1. Na análise da concessão da aposentadoria por invalidez, o
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar
também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do
segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não de retorno ao
trabalho. A invalidez laborativa não decorre de mero resultado de
uma disfunção orgânica, mas da somatória das condições de saúde
e pessoais de cada indivíduo. Precedentes.
2. O Tribunal a quo admitiu estar comprovado que a ora agravada
ficou incapacitada de modo permanente e definitivo para exercer
suas atividades laborativas, não obstante o laudo pericial ter
concluído pela incapacidade apenas parcial. Inteligência da Súmula
83/STJ.
3. A revisão do conjunto fático probatório dos autos que levou o
Tribunal a quo a conclusão acerca da incapacidade laboral do
segurado exige análise de provas e fatos, o que inviabiliza a
realização de tal procedimento pelo STJ, no recurso especial, nos
termos da Súmula 07/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AGARESP 201201337803. STJ.
SEGUNDA TURMA. 25/09/2012). (STJ, 2012, on-line) (grifou-se)
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Sobretudo, além de avaliar a incapacidade do requerente é necessário que seja
levado em consideração todos os fatores sociais, culturais e profissionais que permeiam o
caso. Nos autos acima colacionado, n. º 0000614-81.2016.4.01.3200, da 6.ª vara do juizado
especial federal do Amazonas, verifica-se que não há possibilidade de se imaginar a
manutenção da subsistência do requerente sem a concessão do benefício pleiteado, uma
vez que aquele possui como atividade laborativa habitual a profissão de ajudante de
pintura, possuindo, ainda, 58 (cinquenta e oito) anos de idade, ou seja, é uma pessoa quase
idosa, o seu nível de escolaridade é o ensino fundamental incompleto. Não bastasse tudo
isso foi diagnosticado com Cegueira definitiva do olho direito.
Ademais, se para a concessão de benefícios previdenciários faz-se necessário a
análise dos aspectos sociais, culturais e profissionais, imagina a concessão dos benefícios
assistenciais que tem por escopo a dignidade da pessoa humana.
De uma análise mais profunda, verifica-se que aquele requerente fazia jus ao
benefício assistencial. Observe-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL. DEMAIS ELEMENTOS.
INCAPACIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência
desta Corte orienta-se no sentido de reconhecer que a concessão da
aposentadoria por invalidez deve considerar não só os elementos
previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo
pericial tenha concluído pela incapacidade apenas parcial para o
trabalho. Nesse panorama, o Magistrado não estaria adstrito ao
laudo pericial, podendo levar em conta outros elementos dos autos
que o convençam da incapacidade permanente para qualquer
atividade laboral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGRESP 200801033003, Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, 18/11/2010)
(STJ, 2010, on-line) (grifou-se)
Outro importante fundamento a respeito do julgamento lastreado em laudo pericial
é o enunciado sumular n. º 78 da TNU que apresenta, com manifesto bom senso, a maneira
em que o magistrado deve avaliar a “incapacidade” da pessoa portadora do vírus HIV para
a concessão do benefício assistencial ao deficiente.
5. CONCLUSÃO
A Constituição Federal é clara no sentido de destacar com ênfase a questão da
proteção social das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Sendo este,
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portanto, um objetivo fundamental da seguridade social, alicerçado ao princípio da
dignidade da pessoa humana. Destaca-se na Carta Magna o artigo 1ª, inciso III.
No primeiro item desmitificou-se sobre a Seguridade Social, aludindo seus
conceitos e contexto histórico. Por conseguinte, debruçou-se sobre a Seguridade Social no
Brasil, contextualizando-se sobre a Previdência social e seu regime.
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A pesquisa em questão, debruçando-se sobre os benefícios assistenciais previstos
na Legislação, teve como objeto as decisões que indeferem esse tipo de benefício, mesmo
que comprovadamente a pessoa demonstre a sua insuficiência financeira. Desse modo, foi
crucial ter alinhado as decisões de indeferimento, bem como, denotar como a
jurisprudência pátria se posiciona sobre os requisitos para que haja o deferimento.
Não basta apenas a idealização de um critério mais elástico para a concessão dos
benefícios assistenciais, mas do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana,
como meta a ser alcançada, vez que o problema em questão já está enraizado na justiça
brasileira, se tornando quase um vício. Assim, a medida mais eficaz seria uma mudança no
pensamento acadêmico, social e do próprio sistema judiciário brasileiro, para que o desejo
de contribuir para a melhoria de vida das pessoas necessitadas não passe de apenas um
desejo muitos, entretanto, metas de poucos.
Assim, a pesquisa respondeu rigorosamente sua problemática, no sentido de
denotar que há muitos casos de indeferimento de benefícios assistenciais, sem que haja
ao certo um critério mais específico, ou seja, mesmo que comprovadamente se demonstre
a questão econômico, muitas vezes não se torna suficiente.
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RESUMO: A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei n° 13.709, publica em 14 de
agosto de 2018, já está em vigência no ordenamento jurídico brasileiro, positivou o
tratamento de dados pessoais das pessoas naturais, por pessoas naturais, pessoas jurídicas
de direito público e direito privado, incluindo por advogados e escritórios de advocacia, de
forma a proteger direitos fundamentais da pessoa natural. Com isso, esse estudo tem como
objetivo geral, analisar se a LGPD de fato torna tanto no âmbito físico, quanto na internet
(âmbito digital), um ambiente seguro aos titulares dos dados, no tocante ao seu tratamento
e como a nova lei afeta a atividades dos advogados. Para tanto, utilizou-se pesquisa
documental e na legislação sobre o tema. Nos resultados, ficou constatado que a LGPD,
veio com suas normas, fundamentos e princípios para dar maior segurança aos titulares de
dados pessoais, tanto no âmbito físico, quanto no digital, e de fato afetou a atividade dos
advogados, uma vez, que ela regulamentou a forma de coleta de dados, seu
processamento, o término, bem como, a eliminação desses dados, estes, que serão
entregues aos advogados, muitos em segredo de justiça e com finalidade específica, na
qual a finalidade do seu tratamento deverá estar de expresso em cláusulas no contrato de
honorários advocatícios.
Palavras-chave: Lei; Proteção; Dados; Advogados.
ABSTRACT: The General Data Protection Law (LGPD) - Law n° 13.709, published on August
14, 2018, is already in force in the Brazilian legal system, positive the processing of personal
data of natural persons, by natural persons, legal entities of public law and private law,
including by lawyers and law firms, in order to protect the fundamental rights of the natural
person. Thus, this study has as a general objective, to analyze whether the LGPD actually
makes both in the physical and on the internet (digital scope), a safe environment for data
subjects, with regard to their treatment and how the new law affects the activities of
lawyers. In the results, it was found that the LGPD, came with its norms, fundamentals and
principles to give greater security to the holders of personal data, both in the physical and
digital sphere, and in fact affected the activity of lawyers, since it regulated the form of data
2 Especialista. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP).
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collection, its processing, the termination, as well as the deletion of such data, these, which
will be delivered to lawyers, many in secrecy of justice and for a specific purpose, in which
the purpose of their processing shall be expressed in clauses in the contract of attorneys'
fees.
Keyword: Law; Protection; Data; Lawyers.
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1 INTRODUÇÃO
A proteção de dados pessoais das pessoas naturais, tem sido uma preocupação
constante dos titulares dos dados, principalmente no atual cenário envolvendo
informações que são disponibilizadas para cadastros em empresas, contratos diversos, e
consultas na rede mundial de computadores. Foi nessa ceara que foi publicada e já entrou
em vigência a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada de Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD).
A LGPD através de suas normas, objetivos, princípios e fundamentos impactou
todo o cenário brasileiro, referente à nova sistemática de tratamento de dados pessoais,
por pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Diante desta
realizada, busca-se através do tema: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD: Lei
13.709/2018, verificar a seguinte problemática: Como a nova lei afeta a atividade dos
advogados?
A escolha desse tema se deu por entender que é preciso analisar de que forma a
LGPD irá assegurar a privacidade do cidadão, na coleta, tratamento, término e eliminação
de dados pessoais das pessoas naturais, oferecendo garantias que permitam protegê-lo
de problemas no que diz respeito a vazamento de dados e a utilização com vício de
consentimento. É necessário que se discuta a referida temática, para entender como os
seus fundamentos irão impactar os órgãos públicos, o Poder Judiciário, as organizações,
as empresas, e principalmente o dia a dia das atividades dos advogados.
Com isso, esse estudo tem como objetivo geral, analisar se a LGPD de fato torna
tanto no âmbito físico, quanto na internet (âmbito digital), um ambiente seguro aos
titulares dos dados, no tocante ao seu tratamento e como a nova lei afeta a atividades dos
advogados. Nos objetivos específicos, busca-se analisar como a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD) vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo; averiguar a adequação
das empresas à nova realidade imposta pela LGPD; e compreender o desenvolvimento
tecnológico e de inovação de sistemas, através de boas práticas de segurança e
governança, para melhor tratativa de dados pessoais, criando um cenário de segurança
jurídica em todo o país.
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Para tanto, o presente trabalho, utilizou-se da pesquisa em metodologia analíticodogmática jurídica, dedutiva, exploratória, bibliográfica, documental e qualitativa, bem
como, de pesquisa na legislação sobre o tema em comento. A pesquisa dividir-se-á em
etapas e poderá ser classificada pelo método indutivo. Primeiramente discorrer-se-á sobre
os impactos trazidos pela LGPD no Poder Judiciário, será analisado o seu conceito, sua
origem e sua natureza jurídica. Por conseguinte, será analisado a aplicação da LGPD nas
empresas, as boas práticas de segurança para todas as organizações e governança de
dados, bem como, da base legal de tratamento de dados pessoais no controle de acesso,
de forma a verificar como a LGPD afetou o dia a dia dos advogados.
2. IMPACTOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO PODER JUDICIÁRIO
A proteção de dados no ordenamento jurídico brasileiro é regulamentada através
da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada de Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). Imperioso mencionar que a referida Lei sofreu alterações através da Lei
n° 13.853, de julho de 2019, na qual dispôs sobre a proteção de dados pessoais, bem como,
sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e deu outras
providências.
O Art. 1° da Lei Geral de Proteção de Dados trouxe informações referente à
abrangência da Lei e o seu objetivo. Para tanto, veja-se:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica
de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse
nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.
Diante da legislação infraconstitucional acima mencionada, verifica-se que a LGPD
abrange não só o tratamento de dados pessoais das pessoas naturais no âmbito físico, mas
também na ceara digital, por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado,
incluindo nessa seara os advogados e escritórios de advocacia. Objetiva-se com a
regulamentação, proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre
desenvolvimento garantidos pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), ao titular de
direitos referente ao processamento de seus dados pessoais.
As normas gerais estabelecidas pela LGPD, com seus objetivos e fundamentos, são
de interesse nacional, devendo, pois, no âmbito de direito público e administrativo, ser
520

www.conteudojuridico.com.br

obedecidas por todos os entes federativos do Brasil, a saber: União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. De acordo com o Art. 2° da CF/88, a União é organizada
administrativamente por 03 poderes, independentes e harmônicos entre si, destarte, vejase:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
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A mesma sistemática de organização administrativa é replicada a todos os Estados
da República Federativa do Brasil, por exemplo o Estado do Tocantins, conforme dispõe o
Art. 4° da sua Constituição Estadual, note-se abaixo:
Art. 4º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Assim, a abrangência da LGPD alcança todos os poderes que compõe os Estados,
tanto o Legislativo, Executivo e o Judiciário. O presente tópico delimitará à aplicação e
impactos daquelas normas elencadas pela Lei n° 13.709/2018, junto ao Poder Judiciário. O
controle administrativo deste último é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
conforme dispõe o § 4° do Art. 103-B da CF/88, bem como, outras atribuições elencadas
nos demais incisos daquele parágrafo.
O Código de Processo Civil de 2015 (CPC), também atribuiu ao CNJ a competência
de disciplinar a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, editando, para
esse fim, os atos que forem necessários, conforme dispõe em seu Art. 196:
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente,
aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos
processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos
sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços
tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem
necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.
Diante da obrigatoriedade da observância das normas, objetivos e fundamentos
da LGPD pelo Poder Judiciário, o CNJ, no ano de 2019, presidido à época pelo Ministro do
Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
expediu a Portaria de n° 63, de 26 de abril de 2019, objetivando a criação de um grupo de
trabalho destinado à elaboração de estudos e propostas voltadas à política de acesso às
bases de dados processuais dos tribunais.
Em decorrência dos trabalhos realizados pelo grupo nomeado através da Portaria
n° 63/2019, anteriormente mencionada, através de realização de audiências públicas,
consultas públicas, palestras, seminários com representantes de órgãos públicos e de
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entidades da sociedade civil, além de especialistas e operadores do Direito e em Tecnologia
da Informação, o CNJ expediu uma Recomendação de n° 73, de 20 de agosto de 2020, na
qual recomendou aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a adoção de medidas
preparatórias e ações iniciais para adequação às disposições contidas na Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).
Imperioso mencionar que com a nomeação do novo presidente do CNJ, a saber:
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, houve a publicação da Portaria n° 212, de
15 de outubro de 2020, instituindo novo Grupo de Trabalho destinado à elaboração de
estudos e de propostas votadas à adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de
Dados, bem como, revogando a Portaria de n° 63/2019.
Com a entrada em vigor da LGPD, com o hialino e crescente processamento de
dados das pessoas naturais disponibilizados e utilizados pelos órgãos do Poder Judiciário
brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n° 363, de 12 de janeiro de
2021, objetivando estabelece medidas para o processo de adequação à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais a serem adotadas pelos tribunais de Justiça do Brasil.
O Art. 1° da Resolução 363/2021, estabeleceu várias medidas para o processo de
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para serem adotadas pelo Poder
Judiciário brasileiro. Dispôs também em seu Art. 2°, recomendações de que, de todo o
disposto na Resolução, pelo menos algumas ações deveriam ser aplicadas de imediato, de
forma a implementar as normas, objetivos e fundamentos da LGPD no Poder Judiciário,
veja-se:
Art. 2° Para o cumprimento do disposto nesta Resolução,
recomenda-se que o processo de implementação da LGPD
contemple, ao menos, as seguintes ações:
I – realização do mapeamento de todas as atividades de tratamento
de dados pessoais por meio de questionário, conforme modelo a ser
elaborado pelo CNJ;
II– realização da avaliação das vulnerabilidades (gap assessment)
para a análise das lacunas da instituição em relação à proteção de
dados pessoais; e
III– elaboração de plano de ação (Roadmap), com a previsão de todas
as atividades constantes nesta Resolução.
Em atenção ao artigo acima mencionado e seus parágrafos, verifica-se que mesmo
antes da entrada em vigor da LGPD, o CNJ em seu mister constitucional e
infraconstitucional, já instituiu grupos de trabalho de forma a visualizar e prever os
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impactos que esta Lei protetora de dados das pessoas naturais traria ao Poder Judiciário.
E diante da entrada em vigor da Lei, bem como, da previsão de aplicação de sansões
àqueles órgãos que não se adequarem a ela, mesmo que de forma mínima, o Conselho
Nacional de Justiça, normatizou a padronização os critérios mínimos para os programas de
implementação prática da LGPD em todos os tribunais do país através da Resolução
363/2021.
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2.1 CONCEITO E ORIGEM
Para que se possa compreender os impactos das normas, objetivos e fundamentos
da LGPD no Poder Judiciário, faz-se necessário discorrer sobre o conceito, origem e
finalidade deste último. No tocante ao conceito e finalidade do Poder Judiciário, relata
CARVALHO (2017, p. 34):
Ao Judiciário é atribuída a função de dizer o direito ao caso concreto,
pacificando a sociedade, em face da resolução dos conflitos, com
caráter de definitividade, sendo esse Poder, com exclusividade,
responsável pela formação da coisa julgada. (...)
Por sua vez, a função típica do Poder Judiciário é solucionar
definitivamente conflitos de interesses sempre mediante a
provocação do interessado, haja vista o fato de que a função
jurisdicional, no Brasil, tem a característica da inércia.
Ora, o Poder Judiciário é um órgão público, responsável pela resolução de
conflitos, através do qual diz o direito no caso concreto, conforme assevera o doutrinador
Matheus Carvalho, sendo, pois, esta a sua função típica. Este Poder, não age de forma
parcial, mas imparcial, de acordo com as informações e dados, na maioria das vezes
pessoais de pessoas naturais, que lhe são informadas e instrumentalizadas através de
meios físicos e eletrônicos.
A Poder Judiciário no ordenamento jurídico brasileiro tem sua origem e
distribuição de competências na Constituição Federal, para ser mais preciso, no Art. 92 e
seus respectivos incisos, senão veja-se:
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I - A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
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II- A - o Tribunal Superior do Trabalho;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
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V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e
Territórios.
Assim sendo, toda e qualquer pessoa natural que queira ver seus direitos
resguardados, e não ver outra saída para tanto, terá que ingressar por meio de advogado
devidamente constituído com instrumento procuratório, no órgão judiciário competente.
O ingresso pleiteando direito junto ao Poder Judiciário, dar-se através de petição inicial e
o tratamento de dados pessoais, comprovante de endereço, contato telefônico e
eletrônicos, e outros documentos comprobatórios de acordo com o caso concreto, em
conformidade com o Art. 319 do Código de Processo Civil (CPC).
A constituição Federal, trouxe no Art. 93, inciso IX, a norma com previsão de que
haverá casos em que o tratamento de dados pessoais, e informações de determinadas
decisões e até mesmos processos na íntegra, correção em segredo de justiça, de forma a
resguardar e preservar a direito fundamental de intimidade da pessoa natural, para tanto,
veja-se:
Art. 93 (...)
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação.
Diante do trecho da norma constitucional acima mencionada, bem como, do
conceito, finalidade e competências do Poder Judiciário, inicia-se a percepção dos
impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados irá causar a este Poder, em decorrência de
cada dia mais, ocorrer o crescente processamento de dados de pessoas naturais nos
sistemas físicos e eletrônicos, em busca de resposta jurisdicional.
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2.2 NATUREZA JURÍDICA
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De acordo com o estabelecido na CF/88 a natureza jurídica do Poder Judiciário é
de órgão público da administração pública direta, sendo, pois, lhe assegurado autonomia
administrativa e financeira, conforme dispõe o Art. 99 da Carta Magna. Seus membros
ingressam mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, em atendimento
ao disposto no Arts. 37, II, e 93, I, ambos da Constituição Federal da República Federativa
do Brasil, para tanto, respectivamente:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;
(...)
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto,
mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do
bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;
Destarte, não restando dúvidas sobre a essência jurídica do Poder Judiciário, sua
natureza, pode-se então, verificar de que modo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
lhe será aplicada e quais serão os seus impactos. Uma vez, que se trata de órgão público,
assim sendo, ocorrendo o processamento de dados pessoais de pessoas naturais, levar-seá sempre em consideração, além do estabelecido mediante Portaria pelo CNJ em
atendimento à LGPD, os princípios norteadores da Administração Pública, principalmente
os normatizados no “caput” do Art. 37 da CF/88, retro citados, sendo: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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O Poder Judiciário, por ser um órgão público, ver-se além de ter que seguir o
disposto na LGPD, no processamento de dados nas questões administrativas, quanto
referente a questão jurisdiconal, deve também, seguir o disposto no Art. 1° da Lei n°
12.527/2021, na qual regula o acesso à informação, veja-se:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de
garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e
Judiciário e do Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Não restando dúvidas sobre a aplicação da Lei n° 12.527/2021 ao Poder Judiciário,
principalmente no tocante à transparências do processamento dos dados pessoais de
pessoa naturais, cujo teor e natureza são públicos. Veja-se o que dispõe os §§ 3° e 4° do
Art. 7° da LGPD:
Art. 7° (...)
(...)
§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve
considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que
justificaram sua disponibilização.
§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto
no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente
públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os
princípios previstos nesta Lei.
Mister se faz mencionar também o que dispões o Art. 23 da LGPD referente ao
tratamento de dados pelos órgãos públicos, na qual deverá ser realizado em atendimento
da finalidade pública, na persecução do interesse público, veja-se:
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Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de
direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ,
deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública,
na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as
competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço
público, desde que:
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I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas
competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo
informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade,
os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas
atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus
sítios eletrônicos;
II - (VETADO); e
III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de
tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei;
Destarte, o que se observa, é que a LGPD, em complemento às demais Leis já
vigente no ordenamento jurídico brasileiro, a saber: Lei nº 12.965/2014, mas conhecido
como “Marco Civil da Internet”, e a Lei 12.527/2021, também conhecido como “Lei da
Transparência, dentre outras, veio para tornar o processamento de dados de pessoas
naturais um pouco mais seguro, tanto no ambiente físico, quanto virtual na rede mundial
de computadores, através das normas, princípios, finalidades e sansões devidamente
expressos na Lei Geral de Proteção de Dados.
De fato, vários são os impactos através da LGPD ao Poder Judiciário, haja vista, o
enorme número de processamento de dados nos tribunais do Brasil, em matéria
administrativa e em matéria jurisdicional. Destarte, o CNJ está buscando através de
Portarias e Resoluções, normatizar e padronizar os procedimentos de tratamentos de
dados, de forma a adequar ao disposto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não obstante,
quando a LGPD impacta o Poder Judiciário, de forma direta afeta a atividade do advogado
e dos escritórios de advocacia, uma vez, que no tocante à busca de uma resposta
jurisdicional do Estado, do Poder Judiciário, dar-se através de informações e dados
pessoais das pessoas naturais informados a advogados e escritórios de advocacia.
3. APLICAÇÃO DA LGPD NAS EMPRESAS
De acordo com o Art. 1° da LGPD, as normas, objetivos e fundamentos da Lei,
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e a segurança de
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dados da pessoa natural, também se aplicam as pessoas de direito privado. Com a
publicação da referida Lei, as empresas de diversos ramos, que trabalham com cadastros,
dados de usuários e etc., serão impactadas, e deverão seguir à risca, os conceitos,
fundamentos e princípios elencados pela Lei n° 13.709/2018.
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No tocante à proteção de dados das pessoas naturais, a LGPD elenca em seu Art.
5° alguns conceitos importantes, para tanto, mister se faz mencionar abaixo:
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável;
II - dado pessoal sensível: 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;
III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e
disponíveis na ocasião de seu tratamento;
IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais,
estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou
físico;
V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que
são objeto de tratamento;
(...)
X - 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;
XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e
disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado
perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um
indivíduo;
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XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais
para uma finalidade determinada;
XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de
tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de
dados;
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XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados
armazenados em banco de dados, independentemente do
procedimento empregado;
XV - transferência internacional de dados: transferência de dados
pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o
país seja membro;
XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão,
transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou
tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos
e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais,
ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização
específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas
por esses entes públicos, ou entre entes privados;
Concernente a disciplina de proteção de dados pessoais das pessoas naturais,
sejam eles sensíveis ou não, dados anonimizados, manuseio de banco de dados, bloqueio
de dados temporariamente, uso compartilhado de dados, eliminação de dados, e
transferência internacional de dados, as empresas deverão observar os princípios
elencados do Art. 2° da LGPD, veja-se:
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;
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VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
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VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade,
a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
Ora, objetivando a proteção dos dados da pessoa natural, diante dos fundamentos
acima elencados, pode-se destacar dentre eles: o respeito à privacidade, a inviolabilidade
da intimidade, a honra e da imagem, a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre
desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas
naturais. Importante mencionar que no ato do processamento de dados, caso esses
princípios não sejam obedecidos, as empresas poderão sofrer sansões, dispostas na
própria Lei da LGPD.
Além dos fundamentos elencados, no tratamento de dados das pessoas naturais,
as empresas também terão que obedecer a boa-fé, bem como, as normas referentes aos
princípios, conforme dispõe o Art. 6° Lei n° 13.709/2018:
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
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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;
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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.
Ademais, no ato do tratamento de dados pessoais das pessoas naturais, este, só
poderá ocorrer de fato, nos casos tipificados no Art. 7° LGPD e seus 10 (dez) incisos. Para
tanto, veja-se a primeira hipótese:
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
O artigo de Lei acima mencionado traz uma das possiblidades para realização de
tratamento de dados das pessoas naturais pelas empresas, sendo, pois, necessário o
consentimento da pessoa titular. O inciso V, do Art. 5° traz o conceito de pessoa titular:
“pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento”. O §
4° do Art. 7° da LGPD, traz a possibilidade de dispensa do consentimento do titular, vejase:
Art. 7° (...)
(...)
§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput
deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo
titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos
nesta Lei.
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A Lei n° Lei n° 13.709/2018, no inciso XII, do Art. 5° traz a informação expressa do
que seja o consentimento pelo titular, e de que forma deve ocorrer, sendo: “manifestação
livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados
pessoais para uma finalidade determinada”. Desta forma, salvo, nos casos de dispensa, a
empresa deve obedecer ao disposto na LGPD e ter o consentimento do titular para o
processamento de dados.
Imperioso mencionar que, de acordo a LGPD, o titular de direito dos dados
pessoais poderá consentir, negar consentimento ou revogar autorização anteriormente
concedida à empresa para o processamento de dados. Se em algum dado momento o
titular do direito perceber que os seus dados não estão sendo utilizados para o fim
específico autorizado, poderá solicitar a empresa correção de utilização dos dados, e não
sendo corrigido, poderá acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Não obstante, verifica-se que ainda restam 09 hipóteses elencadas no Art. 7° da
LGPD, em que as empresas não precisam de consentimento do titular para processamento
de dados, veja-se:
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses:
(...)
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);
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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;
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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.
Ora, o rol dos 07 incisos do Art. 7° acima mencionados, traz para as Empresas as
hipóteses de processamento de dados sem a necessidade do consentimento do titular dos
dados, desta forma, na implantação do LGPD na empresa, além de obedecer às normas,
aos princípios e fundamentos, faz-se necessário, como um dos primeiros passos, observar
atentamente quais dados necessitam do consentimento do titular, e quais não, para que a
empresa não venha sofrer sansões no futuro.
Verifica-se, que a implantação da LGPD nas empresas, além de impactar o ramos
empresarial referente à obrigações e adequações ao novo cenário legal, é também uma
oportunidade muito interessante para o profissional da advocacia, pois, será necessário um
acompanhamento de um especialista na LGPD, de forma a orientar as empresas de forma
preventiva, sobre coleta de dados, processamento e o encerramento, objetivando a não
aplicação de sansões pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por
descumprimento do disposto na LGPD.
3.1 DAS BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA PARA TODA AS ORGANIZAÇÕES
A LGPD trouxe um capítulo específico, do Art. 46 ao 49, para tratar das boas
práticas a serem adotada pelas empresas, por toda e qualquer tipo de organização, na qual
tratam diretamente com processamento de dados pessoais das pessoas naturais. O
objetivo da LGPD e a preocupação do legislador foi em garantir a segurança da informação
pessoal, que direta ou indiretamente possa identificar o titular dos dados. Para tanto, vejase a definição de segurança da informação trazida no Guia Orientativo Sobre Segurança
da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte da ANPD:
A segurança da informação pode ser definida como o conjunto de
ações que visam à preservação da confidencialidade, integridade e
disponibilidade da informação. Esse conjunto de ações impacta todo
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o ambiente institucional das empresas, com objetivo de prevenir,
detectar e combater as ameaças digitais. (GUIA ORIENTATIVO SOBRE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRATAMENTO
DE PEQUENO PORTE, 2021)
Quando se fala em boas práticas do setor tecnológico de toda e qualquer
organização, a segurança da informação é prioridade, pois, os dados por elas processados,
relativos principalmente a dados pessoais devem ser preservados dentro de uma
confidencialidade, integridade nos dados, bem como, disponibilidade da informação, haja
vista, tratar-se de informação pessoal de pessoa natural. O inciso VII do Art. 6° da LGPD
traz o conceito sobre segurança no processamento de dados, sendo: “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”.
No tocante à segurança dos dados, a LGPD trouxe e definiu a figura de duas
funções importantes nas organizações e empresas, sendo: o controlador e o operador,
elencados e conceituados nos incisos VI e VII do Art. 5°, veja-se:
Art. 5° (...)
(...)
VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais;
VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador;
O controlador é responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais, bem como, responsável pela emissão de relatório de impacto à proteção de
dados pessoais, de forma a mitigar os riscos:
Art. 5° (...)
(...)
XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais:
documentação do controlador que contém a descrição dos
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos
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às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas,
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; (BRASIL, 2018)
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O relatório de impacto à proteção de dados pessoais, é de suma importância para
as organizações, e é tido como uma das boas práticas, veja-se o que dispõe o Guia
Orientativo Sobre Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno
Porte da ANPD: “Um importante ponto é o gerenciamento de riscos no âmbito da
segurança da informação, que consiste no processo de identificar, quantificar e gerenciar
os riscos relacionados à segurança da informação dentro da organização”.
No tocante à segunda função, a de operador, o Art. 39 da LGPD dispõe: “O
operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador,
que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.”
O Art. 49 da LGPD informa que as organizações deverão utilizar sistemas bem
estruturados para realizar o tratamento de dados pessoais das pessoas naturais, desde a
fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução, de forma a atender aos
requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas, bem como aos princípios gerais
previstos na Lei e às demais normas regulamentares. Diante da necessidade de sistemas
operacionais de tratamento de dados eficazes, de forma a atender a legislação e
determinações da LGPD, verifica-se também a possibilidade de desenvolvimento
econômico na área de tecnologia e a inovação, a partir desde novo cenário de necessidade
de segurança jurídica em todo o país.
3.2 DAS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE DADOS
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD também positivou um capítulo específico
para tratar das boas práticas de governança, referente ao processamento de dados
pessoais de pessoas naturais. Para tanto, veja-se o que dispõe o Art. 50 da referida Lei:
Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas
competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente
ou por meio de associações, poderão formular regras de boas
práticas e de governança que estabeleçam as condições de
organização, o regime de funcionamento, os procedimentos,
incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de
segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os
diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os
mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros
aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

535

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

A legislação aponta dois agentes responsáveis pelo tratamento de dados, sendo
eles o controlador e o operador, cada um com suas funções e competências definidas na
Lei, e já mencionadas em tópico anterior. Estes por sua vez, podem formular regras de boas
práticas e de governança de forma a estabelecer condições de organização, segurança,
funcionamento e procedimentos para tratamento de dados, incluindo a possibilidade de
reclamações e petições dos titulares dos dados. Podem estabelecer padrões internos, de
forma a prever e mitigar riscos além de outras questões que de fato tenham ligação com
os dados pessoais das pessoas naturais.
A LGPD também estabeleceu no § 1° do Art. 50, a forma como os agentes de
tratamento de dados formularão e levarão em consideração ao estabelecer regras de boas
práticas, sendo: “a natureza dos dados, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a
gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular”. A
legislação também informa que na aplicação dos princípios da transparência e da
segurança, elencados nos incisos VI e VII do Art. 6° da LGPD, o agente controlador poderá
implementar atos de governança em privacidade, bem como, demonstrar a efetividade do
programa de governança, veja-se:
Art. 50 (...)
(...)
§ 2° (...)
I - implementar programa de governança em privacidade que, no
mínimo:
a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar
processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de
forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de
dados pessoais;
b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam
sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua
coleta;
c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações,
bem como à sensibilidade dos dados tratados;
d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em
processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;
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e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular,
por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de
participação do titular;
f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça
e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;
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g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e
h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas
a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;
II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em
privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da
autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover
o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de
forma independente, promovam o cumprimento desta Lei.
De acordo com o § 3° do Art. 50 da LGPD, as regras de boas práticas de governança
de dados acima elencados, que serão implantadas pelo agente controlador deverão ser
publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela
autoridade nacional.
3.3 DA BASE LEGAL DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO CONTROLE DE
ACESSO
A LGPD trouxe no espoco da Lei os requisitos para o tratamento de dados pessoais
das pessoas naturais, estes estão elencados no Art. 7°, veja-se:
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;
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IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
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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.
Para a realização de dados pessoais de pessoas naturais, seja por ente público, por
órgão público, por empresas privadas, por advogados ou escritórios de advocacia, será
necessário observar rigorosamente essas 10 (dez) possibilidades elencadas acima.
Imperioso mencionar, que no tocante ao tratamento de dados pessoais cujo acesso é
público mediante cadastro ou pesquisa, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, a LGPD estabelece que, deverá ser levado em consideração a
finalidade do tratamento, bem como, a observância do princípio da boa-fé e o interesse
público que justificaram disponibilização dos dados.
De acordo com o § 3° do Art. 7° é vedado o tratamento de dados por vício de
consentimento, ou seja, se um titular de dados consentir que a empresa, o ente público,
ou o advogado possa utilizar seus dados para determinado fim, e posteriormente ocorrer
o tratamento de dados com outra finalidade, sem a ratificação do titular, o consentimento
poderá ser revogado a qualquer tempo, por tratar-se de tratamento de dados com vício
de consentimento, sem prejuízo de sansões aplicadas pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD).
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O Art. 55-A da LGPD traz as disposições relativas à criação da Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD), e os artigos seguintes, sua composição. Não obstante,
mencionaremos o disposto no Art. 55-J referente a competência para aplicações da
sansões pela ANPD, veja-se:
Art. 55-J. Compete à ANPD: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial,
observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações
quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os
fundamentos do art. 2º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
III - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
IV - 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; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada
pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não
solucionada no prazo estabelecido em regulamentação; (Incluído
pela Lei nº 13.853, de 2019)
(...)
XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da
atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida
observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o
tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de
tratamento, incluído o poder público; (Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
(...)
XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das
quais tiver conhecimento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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Imperioso mencionar também quais são as sansões administrativas elencadas pela
LGPD no Art. 52, veja-se:
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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:
(Vigência)
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
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;
VII - (VETADO);
VIII - (VETADO);
IX - (VETADO).
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; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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; (Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas
a tratamento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), ao verificar irregularidade
no tratamento de dados pessoais das pessoas naturais poderá aplicar as sansões acima
dispostas, mediante procedimento administrativo, oportunizando a ampla defesa, e deverá
observar os critérios e parâmetros elencados no § 1° do Art. 52:
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§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo
que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa,
isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios:
I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais
afetados;
II - a boa-fé do infrator;
III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
IV - a condição econômica do infrator;
V - a reincidência;
VI - o grau do dano;
VII - a cooperação do infrator;
VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e
procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao
tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o
disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;
IX - a adoção de política de boas práticas e governança;
X - a pronta adoção de medidas corretivas; e
XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
sanção.
O titular dos dados pessoais, que disponibiliza seus dados para cadastro, para
realização de contratos, procurações e armazenamento de dados em sistemas físicos ou
eletrônicos das pessoas físicas, jurídicas de direito público, direito privado, bem como,
tribunais de justiça e advogados, tem direito às informações de como estão sendo
realizado o tratamento de seus dados pessoais, consoante o Art. 9° da LGPD, veja-se:
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Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre
o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de
forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras
características previstas em regulamentação para o atendimento do
princípio do livre acesso:
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I - finalidade específica do tratamento;
II - forma e duração do tratamento, observados os segredos
comercial e industrial;
III - identificação do controlador;
IV - informações de contato do controlador;
V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo
controlador e a finalidade;
VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e
VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no
art. 18 desta Lei.
Ora, diante do artigo acima mencionado verifica-se de forma hialina as cláusulas
que deverão constar em regulamento ou contrato, sendo: finalidade específica na qual os
dados serão utilizados, forma e duração do tratamento, incluindo os segredos comerciais,
e no caso de dados sensíveis ou que envolvam crianças e adolescentes – segredo de justiça,
em ações de família e outras modalidades em contrato com advogados; as informações
referente ao compartilhamento de dados pessoais pelo agente controlado, bem como,
deve constar as responsabilidade dos agentes que irão realizar o tratamento dos dados
pessoais.
Concernente ao prazo de duração do tratamento de dados, a LGPD trouxe um
capítulo específico referente ao término do tratamento de dados pessoais das pessoas
naturais. Para tanto, veja-se o disposto no Art. 15:
Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas
seguintes hipóteses:
I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados
deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade
específica almejada;
II - fim do período de tratamento;
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III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de
revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º
desta Lei, resguardado o interesse público; ou
IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação
ao disposto nesta Lei.
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De acordo com o disposto acima, verifica-se as hipóteses de término de
tratamento de dados, seja por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado,
advogados e escritórios de advocacia. A primeira possibilidade é quando a finalidade do
objeto for alcançada, ou que os dados deixem de ser necessários ou pertinente à finalidade
proposto inicialmente. A segunda, refere-se ao fim do período de tratamento, ou seja, em
determinados contratos constará cláusula especificando a data fim para o tratamento de
dados. Não obstante, a terceira possibilidade ocorrer por comunicação do titular,
revogação do consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Por fim, ocorrer
o término do tratamento de dados por determinação da autoridade nacional ANPD.
Mister mencionar que a LGPD foi além, e positivou não só a possibilidade do
término de tratamento de dados pessoais das pessoas naturais, mas, também, a eliminação
dos dados após o término do tratamento. Destarte, veja-se o disposto no Art. 16 da LGPD:
Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu
tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades,
autorizada a conservação para as seguintes finalidades:
I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de
tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e
desde que anonimizados os dados.
A pessoa natural, titular de dados, de acordo com o Art. 17 da Lei n. 13.709/2018,
tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos
fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Além daqueles direitos
elencados no Art. 9° da LGPD, anteriormente mencionados, está positivado no Art. 18 do
mesmo diploma legal outros direitos, destarte, mister se faz mencionar:
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Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do
controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a
qualquer momento e mediante requisição:
I - confirmação da existência de tratamento;
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II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta
Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou
produto, mediante requisição expressa, de acordo com a
regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos
comercial e industrial;
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento
do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados;
VIII - informação sobre a possibilidade de não
consentimento e sobre as consequências da negativa;

fornecer

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta
Lei.
Ora, os direitos elencados nos Arts. 09, 17, e 18, dentre outros elencados na LGPD,
bem como, os princípios e fundamentos por ela definidos, são necessários para resguardar
os direitos de intimidade, privacidade, e dignidade da pessoa humana das pessoas naturais,
por isso o tratamento de dados, seja por ente público, por empresa privada, ou por
advogados devem obedecer à risca o disposto na LGPD.
Imperioso mencionar que não se deve confundir o sigilo profissional disposto no
Art. 35 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, com o disposto
na LGPD sobre processamento de dados. Veja-se o Art. 35 retro mencionado:
Art. 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que
tome conhecimento no exercício da profissão.
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Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o
advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções
desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil.
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O Art. 35 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, trata
do dever de guardar sigilo dos fatos na qual o advogado tome conhecimento através do
exercício profissional entre advogado e cliente. A LGPD veio regulamentar sobre o
tratamento de dados e não de fatos, haja vista, que este último já possui regulamentação
através do conselho de classe específico. A Lei Geral de Proteção de Dados, de fato afetou
a atividade dos advogados, o seu dia a dia, uma vez, que ela regulamentou o
processamento dos dados, o término, bem como, a eliminação desses dados, na qual serão
entregues aos advogados, muitos em segredo de justiça e com finalidade específica, que
deverão estarem de forma expressa em cláusulas no contrato de honorários advocatícios.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo foi possível discutir algumas questões ligadas a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). Conhecendo que os dados pessoais das pessoas naturais estão
relacionados aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, e que de fato esses dados estão
sendo coletados e tratados diariamente por pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito
público e privados, inclusive advogados e escritórios de advocacia, a referida Lei
normatizou por meios de conceitos, fundamentos e princípios as modalidades lícitas de
tratamento de dados.
Por meio da publicação da LGPD os entes públicos, órgão públicos, os poderes
independentes e harmônicos, tiveram que se adequar ao novo cenário imposto pela Lei
em tela. Por exemplo o Poder Judiciário, na qual realiza o processamento de dados tanto
na parte administrativa, quanto jurisdicional. O CNJ emitiu portaria nomeando grupo de
trabalho de forma a buscar e prever os impactos iniciais trazidos pela Lei Geral de Proteção
de Dados. E que, com a vigência da Lei, publicou uma resolução objetivando padronizar o
modo de adequação à LGPD em todos os tribunais brasileiros.
Não obstante, também as organizações de direito privado, tiveram que se adequar
à nova realidade de tratamento de dados pessoais das pessoas naturais. É mister verificar
quais dados necessitam de consentimento do titular, e quais não necessitam, para que as
organizações não venham receber sansões administrativas mediante processo
administrativo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por vício de
consentimento em tratamento de dados.
Resta evidente nesse estudo, que a LGPD causou impacto tanto no âmbito público,
no Poder Judiciário, bem como, nas organizações de direito privado que tiveram que
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adequar-se, e que em detrimento disto verifica-se que a Lei Geral de Proteção de Dados
tornou tanto no âmbito físico, quanto na internet (âmbito digital), um ambiente mais
seguro aos titulares dos dados, no tocante à coleta, tratamento, encerramento e eliminação
de dados.
Verifica-se que, de acordo como dispõe a LGPD, é necessário tanto no âmbito
público, como no privado, a presença dos agentes de tratamento, sendo: o controlador e
o operador, para que se institua as boas práticas de segurança e de governança,
objetivando dar maior segurança, principalmente quando se fala em sistema tecnológico
para processamento de dados das pessoas naturais.
Por fim, com os impactos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados aos órgãos
públicos, Poder Judiciário, e às organizações de direito privado, resta hialino que, de forma
direta a LGPD afeta o dia a dia dos advogados e dos escritórios de advocacia, haja vista,
sem advogado não há se falar em administração da justiça, conforme preconiza o Art. 133
da CF/88, e mais, o advogado ao representar e buscar uma resposta jurisdiconal de um
cidadão realiza tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, na qual deverá constar
em cláusulas de contrato de honorários advocatícios, a forma de coleta de dados, sua
finalidade, tratamento, término e eliminação.
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RESUMO: O presente artigo busca contextualizar historicamente a luta da mulher pela
igualdade de gênero a partir do exercício do sufrágio universal. Busca-se analisar a subrepresentatividade feminina no cenário político brasileiro, considerando o déficit de
representantes femininas no sistema legislativo e executivo no país. Assim, examinam-se
as políticas de cotas inseridas na legislação brasileira e a reforma política como forma de
compreender se essas inserções constituíram avanços e quais sistemáticas estão sendo
implementadas com o objetivo de combater essa sub-representatividade feminina. A
metodologia empregada baseou-se no método dedutivo, partindo-se de uma análise do
papel do feminismo na consolidação de direito ao voto feminino para uma análise micro
da su-brepresentatividade feminina no sistema político brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: FEMINISMO. POLÍTICA. REPRESENTATIVIDADE. SISTEMA DE
COTAS. PARIDADE. REFORMA POLÍTICA.
ABSTRACT: This article seeks to historically contextualize the struggle of women for gender
equality based on the exercise of universal suffrage. It seeks to analyze a female
underrepresentation in the Brazilian political scenario considering the deficit of female
representatives in the legislative and executive system in the country. Thus, it examines
how quota policies inserted in Brazilian legislation and the political reform as a way to
understand if these insertions constituted advances and what systems are being
implemented with the objective of combating this female underrepresentation. The
methodology used was based on the deductive method, starting from an analysis of the
role of feminism in consolidating the right to vote for women to a micro analysis of the
underrepresentation of women in the Brazilian political system.
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IGUALDADE DE GÊNERO. 3. A MULHER NA POLÍTICA NO BRASIL E A REGRESSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS NA DITADURA MILITAR. 4. OS SISTEMAS POLÍTICOS E O FORMATO
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1. INTRODUÇÃO
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A sub-representatividade das mulheres no cenário político exibe uma realidade
comum em grande parte dos países e, no Brasil, essa situação apresenta-se de forma
similar. Contraditoriamente, as mulheres representam cerca de mais da metade do
eleitorado nacional, no entanto, elas desempenham um papel de pouca expressividade na
política. Essa luta pelo direito ao voto é antiga e somente foi concretizada na maioria dos
países no século XX.
Por certo que a democracia brasileira somente poderá ser considerada plena
quando todos os cidadãos participarem ativa e passivamente do processo de condução do
país. A literatura de gênero aponta essa dificuldade no processo democrático brasileiro
por meio do sistema de cotas e a reforma política, evidenciando que esses mecanismos
apenas dissimulam a realidade de sub-representatividade das mulheres da esfera política.
Essa representatividade feminina reflete um processo histórico de construção da
submissão da mulher e, ainda que tenham avanços nas últimas décadas, a discrepância
ainda é absurda. Assim, para se combater esse déficit faz-se necessário a adoção de
políticas afirmativas específicas. Com base nisso, pretende-se analisar o sistema de cotas e
a reforma política para verificar se esses mecanismos de fato constituem estratégias para
uma maior participação das mulheres na esfera política.
Assim, o presente artigo faz uma breve análise sobre a importância do feminismo
na consolidação dos direitos das mulheres. Posteriormente, realizar-se-á um estudo da
literatura jurídica e legislação vigente acerca do sistema de cotas e sua funcionalidade na
legislação brasileira e os aspectos da reforma política, realizando-se uma dialética crítica
como meio de confrontar essas propostas de forma a ponderar acerca da efetividade
dessas medidas para uma maior participação feminina no campo político.
A metodologia utilizada advém de um exame dedutivo realizado por meio da
pesquisa bibliográfica e documental acerca do tema, partindo-se da premissa do papel do
movimento feminista na conquista de direito ao sufrágio feminino para uma análise da
representatividade das mulheres na política.
2. O PAPEL DO MOVIMENTO FEMINISTA NA LUTA POR IGUALDADE DE GÊNERO
O termo Feminismo caracteriza o movimento social encabeçado em sua maioria
por mulheres, que almeja a concretização da autonomia feminina e exercício de direitos
em paridade de igualdade aos dos homens, com o intuito de melhores condições de vida
e mudanças das desvantagens historicamente atribuídas. Trata-se de um movimento que
atuou e ainda atua sobre diversas formas e modelos, acolhendo diversas ideologias e
filosofia na luta contra a cultura patriarcal. (MARQUES, 2019).
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A origem da palavra “feminismo” surgiu em 1837, com Charles Fourier, francês e
socialista utópico. Desde 1808 Fourier já argumentava e defendia abertamente a igualdade
de gênero, incentivando as mulheres da época a se rebelar e agir contra o sistema patriarcal
que trazia tanta opressão moral. Não obstante, seus pensamentos eram considerados
ilusórios, tendo em vista que vivia em uma época extremamente machista. (ROCHA et al.,
2013).
O movimento feminista apresenta um lastro de muita luta e sangue. A conquista de
direitos básicos das mulheres sobreveio de um extenso período de discussões, filosofias,
valores e quebra de paradigmas sociais. As ações pelos direitos das mulheres anteriores
ao século XIX são tradicionalmente considerados como precursoras do feminismo, em
que foi demarcada por estágios, denominadas ondas feministas, que foram evoluindo e
promovendo conquistas de direitos femininos.
O Iluminismo culminou com a chamada primeira onda do direito feminista, que,
além de promover a progressão da humanidade por meios políticos, econômico e sociais,
acabou por incentivar as mulheres a exercerem sua autonomia, questionando as razões
de submissão feminina a partir dos ideais propostos pelos teóricos iluministas. Elas
passaram a questionar os direitos de liberdade masculina frente aos deveres impostos às
mulheres: vida doméstica, maternidade, filhos. Sob esse contexto, começaram a
reivindicar seus direitos de cidadania, ocupando espaços públicos, questionando os
papéis sociais até então impostos a elas:
As feministas discutiam ao mesmo tempo a relevância e a
irrelevância de seu sexo, a identidade de todos os indivíduos
e a diferença das mulheres. Recusavam reconhecerem-se
mulheres nos termos ditados pela sociedade e, ao mesmo
tempo, elaboravam seu discurso em nome das mulheres
que inegavelmente eram. As ambiguidades da noção
republicana de indivíduo (sua definição universal e
corporificação masculina) eram assim discutidas e postas a
nu nos debates feministas. (SCOTT, 1989, p. 38).
Eram os primeiros passos dados pelas mulheres em seu processo de autonomia,
saindo da submissão para discussões, questionamentos e escolhas do rumo de suas vidas.
Elas começaram a analisar a individualidade feminina a partir da mesma perspectiva
masculina, colocando-se como membro da sociedade em caráter de igualdade. Com isso,
tem-se que as ideias propagadas pelo Iluminismo traçaram novos horizontes que
culminaram em diversos marcos da história: a Declaração de Direitos de Virgínia de 1776;
a Constituição Americana de 1787, a Revolução Francesa de 1789 e a Constituição
Francesa de 1791. Essas revoluções, ao proporem novas perspectivas para os direitos
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humanos a partir da mudança de concepção de governo e exercício de cidadania, acabou
por demonstrar as desigualdades de gênero. (WOLLSTONECRAFT, 2016).
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As literaturas iniciais do feminismo apresentavam paradigmas de universalização do
indivíduo, evidenciando as experiências femininas a partir da perspectiva de gênero
baseada na cultura e história. Isso promoveu uma espécie de autopercepção feminina em
seu processo de autonomia enquanto sujeita livre, capaz de discutir e definir suas próprias
escolhas. Essas produções de meados do século XVIII discutiam a liberdade e a submissão
imposta às mulheres para promover o debate político, introduzindo-as na esfera pública
para mudanças de concepções acerca do confinamento das mulheres na esfera privada,
como forma de lhe garantir o exercício pleno da cidadania e de seus direitos em sociedade,
especialmente a educação formal e o direito ao voto. (WOLLSTONECRAFT, 2016).
As concepções republicanas trazidas pelas revoluções burguesas influenciaram a
filosofia feminina. Dentre as teóricas, destacam-se Mary Wollstonecraft e Olympe de
Gouges. Gouges, atenta aos acontecimentos políticos de 1789, questionava se a
Declaração dos direitos do homem e cidadão, também se aplicavam ao sexo feminino.
Gouges não só argumentou, como mudou-se para Paris em 1791, e publicou um livro
cujo nome era “Declaração dos direitos da mulher e cidadã”, em que desaprovava e
questionava a outra declaração, proclamando a igualdade plena de direitos entre homens
e mulheres que eram elencados pelos revolucionários franceses de 1789. Contudo, apesar
de Paris se encontrar em uma época revolucionária, a imprensa ignorava Gouges, e ela,
na esperança de que a rainha Maria Antonieta pudesse intervir na causa das mulheres,
enviou-lhe um exemplar de seu livro, o que ocasionou sua sentença de guilhotina sob a
acusação de traição dos ideais revolucionários. (MARQUES, 2019).
Gouges evidenciava que o objetivo de toda associação política se pautava em
conservar os direitos naturais e imprescindíveis, tanto da mulher quanto do homem. Esses
direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, ao de resistir à
opressão. (GOUGES apud MARQUES, 2019). As normas sociais e políticas, liberdade civis
e igualdade de direitos foram objeto de reivindicação na Revolução Francesa. Pretendiam
os revolucionários burgueses, aos brados do lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”,
revogar o modelo social estamental existente (Absolutismo), cessando com os privilégios
que regias as relações entre a monarquia, o clero e a nobreza.
O princípio da igualdade foi objeto de tipificação na Declaração Francesa de
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, contudo, não houve a inclusão das mulheres
como cidadãs, dignas de tratamento igualitário. As insurreições francesas em 1789
denunciavam que a liberdade civil e a igualdade somente eram usufruídas pelos homens,
embora fossem direitos fundamentais conclamados por mandamentos gerais, participar
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politicamente e exercer representação legal para aqueles que detinham determinadas
posses e propriedades.
Na verdade, “[…] a cidadania também foi negada até 1794 [...] para as mulheres
porque seus deveres domésticos e de cuidados com as crianças eram vistos como
impedimentos à participação política.” (SCOTT, 1989. p. 15). Com isso, Gouges, citada por
Marques (2019), explicitava a importância do ensino para as mulheres de modo que elas
pudessem obter a sua verdadeira emancipação. Isso porque as mulheres dependiam
totalmente dos pais, irmãos e/ou maridos para realizarem atividades sociais e domésticas
Mas, à época, filósofos como Jean Jacques Rousseau, defendiam uma educação
restrita às mulheres. Em sua obra Émile, de 1762, o autor desenvolvia a ideia de que a
mulher deveria receber uma instrução superficial, com ênfase na educação moral devido a
sua capacidade intelectual ser aquém da capacidade intelectual do homem. Por sua vez,
Mary Wollstonecraft publicou um livro respondendo as críticas que Rousseau fez às
mulheres em Émile. A autora afirmava que a falta de instrução das mulheres em entender
sobre assuntos políticos se dava pela baixa ou nenhuma instrução que as mulheres da
época recebiam, e ainda sustentava que se a educação recebida fosse igualitária, essa
questão restaria solucionada. (WOLLSTONECRAFT, 2016).
Assim, Wollstonecraft (2016) contrapôs a argumentação do contrato social do
Rosseau que justificava no “estado de natureza” a necessidade de sujeição das mulheres.
Daí a crítica à concepção rousseniana acerca do ensino diferenciado entre os sexos que,
muito embora se tratasse de uma visão progressista, havia uma tendência em fortificar a
segregação das mulheres.
A Revolução Francesa promoveu uma grande mutação entre as fronteiras dasesferas
pública e privada, aquela invadiu os domínios internos desta. Com esses deslocamentos, as
mulheres saíram desse emaranhado privado, para reivindicar seus direitos, especialmente os
políticos, com intensa participação cívica, de forma que a “[…] Revolução não teria sido tão
revolucionária se as mulheres tivessem sido mantidas à margem dela”. (HUNT,2003, p. 5051). No transcurso do século XIX, com os movimentos sufragistas, as denúncias de
vulnerabilidades política, econômica e sociais intensificaram-se, resultando no
aparecimento de outros movimentos feministas que reivindicavam novos direitos das
mulheres, além do voto e ensino, como direito ao trabalho. Como efeito conexo,
estampou-se a desigualdade de gênero e a sua complexidade sob diversas abrangências,
evidenciando a pluralidade de direitos individuais das mulheres a serem alcançados.
Nessa primeira onda, houve um certo sufocamento no movimento no século XIII,
vindo a ressurgir no século XIX com o discurso sufragista que se estende ao século XX.
Nesse período histórico, as mulheres exerciam trabalho semi-escravo nas fábricas, de
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modo que além da luta pelo direito ao voto, as reivindicações também eram pautadas em
melhores condições de trabalho, moradia, lazer e dignidade.
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Somente entre meados da década de 1960 e 1970 do século XX, sucede a chamada
“segunda onda” do feminismo. A luta continuava pela liberdade política e social, mas
também pelos direitos sexuais e reprodutivos transfigurados no uso da pílula
anticoncepcional e legalização do aborto e, também, mobilizações contra a violência
doméstica. Somente no final dessa fase, os anos 1970, iniciou-se a luta de caráter sindical.
Com isso, advinha-se o paradigma de que “o privado é político”. (LAMOUREX, 2009, p. 211).
Assim, o movimento feminista evidenciou que as relações de poder exercidas pelo
homem se encontravam entrelaçadas na estrutura social vigente: o patriarcado. Ademais,
demonstrou-se que a opressão e a desigualdade de gênero apresentam questões que
perpassam por toda a sociedade, já que a opressão de gênero representa um fenômeno
de caráter e consistência universal, sob todas as nuances sociais.
Na contemporaneidade, há grandes debates e discussões sobre os direitos das
mulheres, o feminismo e sua necessidade, de modo que o feminismo consiste em um
instrumento usado para se alcançar direitos que ainda são negados às mulheres pela
simples premissa de serem mulheres, desconstruindo a ideia de que a hierarquização dos
sexos é uma questão biológica, mas sim, fruto de uma constrição social pautada em séculos
de regime patriarcal. E no cenário político, essa situação torna-se evidente diante do fato
de as mulheres serem a maioria do eleitorado brasileiro, mas, ao revés, são minoria na
ocupação de cargos políticos. E a isso se deve o contexto histórico mundial e o brasileiro.
3. A MULHER NA POLÍTICA NO BRASIL E A REGRESSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS
NA DITADURA MILITAR
A democracia pressupõe uma igualdade material na participação política, de modo
que as mulheres deveriam participar ativamente das decisões políticas, em igualdade de
forças e em condições de influenciar na formação de políticas pública e tomadas de
decisões. Contudo, como evidenciado no contexto histórico, não há uma participação
efetiva das mulheres na esfera política. Na verdade, desde a Grécia antiga, mulheres e
escravos são excluídos da participação pública por não se encaixarem nos critérios políticos
de cidadania da época. (ALVES, PITANGUY, 2003).
Essa situação perdurou durante o Império Romano, período em que as mulheres
eram submissas às vontades de seus maridos, irmãos ou pais, as chamadas figuras do pater
familiae. Na Idade Média, as mulheres exerciam algumas profissões e possuíam alguns
direitos de propriedade e sucessão que lhe foram confiscados pelos ideais patriarcais
(ALVES, PITANGUY, 2003). Apesar de alguns movimentos terem denunciado a condição de
submissão e opressão feminina durante os séculos anteriores, foi somente com a
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Revolução Francesa de 1789 que os direitos políticos das mulheres ganharam maior ênfase,
como assinalado.
Esse movimento se espalhou pela Europa e Estados Unidos durante o final do
século XIX e primeiras décadas do século XX. “No Brasil, da mesma forma, a primeira fase
do feminismo teve como foco a luta das mulheres pelos direitos políticos, mediante a
participação eleitoral, como candidatas e eleitoras.” (PINTO, 2003, p. 13). E, em 1928, foi
eleita a primeira mulher para ocupar o cargo de prefeita, não apenas no Brasil, mas em
toda América Latina. Alzira Soriano foi eleita prefeita na cidade de Lajes/RN. (LOPES, 2020).
Em 1932, o voto feminino passou a valer para todo país, entretanto, apesar da
conquista, a Constituição de 1934 ainda fazia distinção entre quais eram os grupos de
mulheres que poderiam votar. Eram elas: as mulheres casadas com autorização dos
maridos ou mulheres viúvas que conseguissem comprovar renda. Todavia, em fevereiro de
1932 aconteceu a aprovação do Código Eleitoral, abolindo as restrições de gênero ao voto.
(COMPARATO, 2005).
Contudo, adveio a instauração do Estado Novo e posteriormente a Ditadura Militar,
que tinham como objetivo enfraquecer os movimentos de esquerda a partir de um viés
conservador. Este cenário político ficou marcado pelas perseguições políticas, bem como
pelo cerceamento da liberdade e pela luta de homens e mulheres contra essa situação.
Nesse contexto, como dizia Beauvoir (2016), basta uma crise política, econômica ou
religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Essa citação do início do
século XX continua extremamente atual.
Apesar de toda repressão, abuso, maus tratos e tortura sofrida, as mulheres
participaram ativamente e de diferentes formas na busca por redemocratização do país,
participando de movimentos estudantis, de partidos, sindicatos e organizações contra o
governo autoritário. Durante o autoritarismo, o pacto de dominação tinha nos militares e
na tecnoburocracia (sistema de classes e privilégios) civil e militar os grandes agentes
visíveis. (SCHWETHER, 2017).
Com a transição democrática, os personagens civis passaram a ocupar os espaços
e, neste contexto, os movimentos sociais também se fizeram presentes numa mobilização
crescente, tanto nas diferentes arenas da política nacional (por exemplo, a anistia) como
nos espaços mais específicos e particulares das reivindicações sociais (greves operárias
ou manifestações de associações de bairros). Assim, intensificou-se uma relativa reversão
no sistema de exclusão antes estabelecido e rearticulou-se de forma complexa a atuação
dos diferentes setores populares no sistema político social. (SCHWETHER, 2017).
Assim, com a redemocratização, o direito ao voto foi efetivamente exercido pelas
mulheres em solo brasileiro. Tem-se, pois, que a luta das mulheres para exercer o direito
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advém de um longo processo histórico, mas ainda muito incipiente para colocação da
mulher em cargos legislativos.
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Com a IV Conferência Mundial da Mulher, realizada em Pequim, em 1995, um
importante passo para a representação feminina foi dado: uma extensiva aplicação de
políticas de cotas de gênero. Esse formato apresentou alguns avanços na
representatividade feminina, contudo, ele se demonstra insuficiente para resolver o
problema, fazendo-se necessário analisar os modos de representação a partir da
democracia paritária.
4. OS SISTEMAS POLÍTICOS E O FORMATO DE ELEGIBILIDADE NO BRASIL: A
POLÍTICA DE INSERÇÃO DE COTAS E O DÉFICIT DE PARIDADE DE GÊNERO.
Os sistemas políticos funcionam como veículo condutor e articulador de
representatividade dos cidadãos no parlamento e no governo por meio da legitimidade
ativa e passiva como forma de garantir o processo democrático moderno. Esses modelos
de sistema político e de representação (majoritário e proporcional) acabam por influenciar
a cultura política e apresentam inúmeras variáveis que impactam na inserção das mulheres
no âmbito político.
O sistema proporcional apresenta uma lista coletiva de candidatos e, como reflexo
disso, as mulheres e as demais minorias tendem a ter mais representatividade. Já no
sistema majoritário, a escolha será por um candidato ou dois, no caso de senadores na
composição de dois terços. Esses candidatos são escolhidos seguindo uma probabilidade
de ganho do pleito e, diante de uma sociedade patriarcal, raramente esses nomes são
femininos. Assim, muito embora o sistema proporcional apresente essa possibilidade, o
paradigma machista vigente na comunidade acaba por vigorar e as mulheres não
conseguem realizar uma disputa isonômica nas escolhas internas dos partidos.
Contudo, no sistema proporcional de lista fechada, as condições de competição
apresentam patamares mais igualitários já que o desafio é figurar no topo da lista de
candidaturas, o que se torna possível diante da paridade e alternância entre os gêneros na
lista. Há ainda a possibilidade de inserção de cotas. Esse modelo é vigente no Uruguai
(PEREZ apud SILVA, HARVEY, 2016). Outro fator que agrega a participação feminina é o
pluripartidarismo, pois há diversos partidos competindo e a possibilidade de surgimento
de outros promove a absorção de diversos atores sociais. Agora, nos sistemas voltados aos
grandes partidos, há uma redução drástica de representatividade das minorias. (ARAÚJO,
2005).
Assim, a inserção de práticas afirmativas demonstra-se viáveis, e as cotas, muito
embora não sejam o ideal, promovem uma discussão de representatividade e garantem o
mínimo, mas isso na esfera legislativa. Na seara executiva, a inserção de cotas demonstra555

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

se mais difícil, mas nos países que adotam os sistemas mistos, há uma maior probabilidade
de eleição das mulheres a partir de critérios de paridade e alternância, como ocorre no
México e Alemanha (ARAUJO, 2005).
Logo, ainda que não tenha resultado numa representação significativa, esse
sistema de cotas tem garantido o mínimo de participação feminina. Note-se que as
políticas de cotas se apresentam como ações afirmativas que visam combater a
discriminação de determinados grupos sociais, com o objetivo de garantir uma paridade
de oportunidades. São ações corretivas, podendo ser voluntárias ou não, para se garantir
a igualdade material aos chamados grupos de minorias.
Considerando que não há uma simetria entre os cargos políticos, os sistemas de
cotas eleitorais surgem como uma medida assecuratória para se garantir maior
representatividade das mulheres na política. A adoção desse mecanismo advém como
forma de garantir igualdade e oportunidade de participação no pleito de todos os grupos
sociais a partir de seu pertencimento de identidade e não por questões ideológicas.
(ARAÚJO, 2001).
Sob esse contexto, os partidos começaram a repensar a democracia representativa
no mundo a partir da inserção de cotas por meio de “reserva de assentos” ou “reserva de
candidaturas”. Após o Tratado atinente à IV Conferência Mundial da Mulher (1995), em
Pequim, ser ratificado no Brasil, - o qual indica o sistema de cotas como alternativas para
uma busca de paridade entre homens e mulheres nas eleições -, o país previu no art.10,
parágrafo 3º, da Lei 9.100/1995, a inserção de cotas reservando vinte por cento, no
mínimo, das vagas de cada partido ou coligação. (BRASIL, 1991).
Araújo (2001) observa que, com essa sistemática, o número de candidatos saltou
de 100% para 120% do total de cadeiras em disputa e, como as normas não impunham o
preenchimento obrigatório da fração de vinte por cento, ela poderia ficar vaga, mas não
ser preenchida com candidatos do sexo oposto. Já a Lei 9.504/1997 instituiu as cotas em
caráter permanente nas eleições proporcionais, especificando que do número de vagas
resultante das regras em vigor, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de
trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. (BRASIL,
1997)
Essa nova sistemática legislativa promoveu a ampliação de 100% para 150% das
vagas para concorrer às legislaturas proporcionais, mas foi mantida a regra da nãoobrigatoriedade de preenchimento das cotas. Muito embora esse aumento de percentual
tivesse por objetivo aumentar a participação feminina, o resulto foi negativo, pois, com o
aumento de candidaturas por partidos e a não-obrigatoriedade do preenchimento das
cotas, o debate não se manteve e as substituições de candidatos homens não foram
vislumbradas. (ARAÚJO, 2001):
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Esse percentual de 30% foi mantido nas Leis nº 12.034 de 2019 e 13.165 de 2015
(BRASIL, 2015), mas agora com a obrigatoriedade desse percentual ser preenchido pelo
sexo minoritário que seriam as mulheres. Além disso, instituiu-se a destinação de 5% dos
recursos do Fundo Partidário com o objetivo de serem criados e mantidos programas
para aumentar a participação feminina e, também, a destinação de 10% para propaganda
políticas em rádio, televisão e internet para essa finalidade.
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Essas cotas legislativas acerca de percentuais de gênero devem ser observadas
quando do registro de candidatura e, também, no caso de preenchimento de vagas
remanescentes e na substituição de candidatos. Desafortunadamente, muitos partidos
cometem fraudes no preenchimento dessas vagas com candidaturas “laranjas”. Essas
práticas vêm sendo rechaçadas pela Justiça Eleitoral por meio da ampliação no curso do
processo eleitoral, desde o registro até o julgamento dos processos. E, também, em
campanhas educativas em rádios, televisão e sites.
Esses esforços são extremamente significativos, mas ainda são incipientes diante
do cenário cultural e patriarcal do país. A sub-representação feminina nos Três Poderes é
alarmante. No Poder Judiciário, mais especificamente nos Tribunais Superiores, as
mulheres representam apenas 16%. Enquanto desembargadoras representam apenas
23%, as Juízas representam 39% e Juízas substitutas representam a fatia de 44%.
(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2018)3.
Nos Poderes Legislativos e Judiciário, a situação é tão ou mais caótica. Muito embora
as mulheres representem 52,5% do eleitorado do país, desse quantitativo foram 557.407
candidatos e somente 33,6% representam o público feminino que concorreu a cargos
eletivos nas últimas eleições, o que teve um aumento simbólico, pois em 2016 o percentual
era de 31,6% das candidaturas. (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2018)4.
Note-se que, apesar do sistema de cotas ter sido implementado em 1995 e com
alterações desse percentual de 30%, somente em 2012, com a Lei nº 9.504/1997, (BRASIL,
1997) que de fato passou a ser designada como cota de gênero. A primeira vez que as
candidaturas femininas alcançaram 30% do total de candidaturas de uma eleição brasileira
foi no ano de 2012. Não obstante com essa obrigatoriedade, vieram também as fraudes e
as candidaturas laranjas.
Disponível em: https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/contrucao-da-vozfeminina-na-cidadania.pdf. Acesso em 06 nov. 2021.
3

Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Marco/mulheres-representam52-do-eleitorado-brasileiro. Acesso em 10 nov. 2021.
4
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Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (2018)5, no ano de 2016, mais de 16 mil
candidatos não receberam nenhum tipo de voto, nem mesmo o próprio. Desse total de
candidatos sem votos, 14.417 eram mulheres e apenas 1.714 eram homens. Essa situação
demonstra as inúmeras fraudes e o fato de diversos partidos políticos colocarem as
candidatas apenas para cumprir o “dever legal” e não como política inclusiva que de fato
é.
As eleições de 2016 ainda evidenciaram que, do total de 5.568 municípios, em 1.286
cidades, nenhuma candidata foi eleita para o cargo de vereadora. E, desse total de
municípios, somente em 24 deles a maioria dos eleitos eram mulheres. Analisando o
processo de registro de candidatos, o Ministério Público Eleitoral descobriu que muitas
mulheres sequer sabiam que eram candidatas. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).
Comparando as eleições municipais de 2016 e 2020, nota-se alguns avanços. Em
2016 foram 641 mulheres eleitas ao cargo de prefeita nas eleições municipais, o
equivalente a 11,57% do total e 7.820 vereadoras, enquanto os homens atingiram 50.036
dos eleitos (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2016)6. Já nas eleições de 2020 obteve-se
um pequeno avanço: dentre os mais 522 mil pedidos de registro de candidatura cerca de
183 mil eram de mulheres. (CÀMARA DOS DEPUTADOS, 2020).
Ainda que abaixo da representação paritária, esses dados são mais significativos que
os das eleições de 2016, em que as candidaturas femininas foram 31,9% do total e, em
2012, 31,5%. (CÀMARA DOS DEPUTADOS, 2020)7. Nas eleições municipais de 2020, foram
eleitas 651 prefeitas (12,1%), contra 4.750 prefeitos (87,9%) ao passo que para as câmaras
municipais, foram 9.196 vereadoras eleitas (16%) em face de 48.265 vereadores (84%).
(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2020)8.
A análise desses números sob o aspecto da representatividade da mulher preta,
torna a situação ainda mais desafiadora. Em 2020 foram 84.418 candidatas pretas à
vereança, mas desse percentual somente 3.634 acabaram eleitas, o que representa 6% das
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Marco/mulheres-representam-52-doeleitorado-brasileiro Acesso em 10 nov. 2021.
5

Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-candidaturas-2014/estatisticaseleitorais-2014-eleitorado. Acesso em 10 nov. 2021.
6

Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/698770-candidaturas-femininas-crescem-em2020-mas-ainda-nao-representam-a-populacao-brasileira/ Acesso em 10 nov. 2021.
7

Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/mulheresrepresentam-apenas-12-dos-prefeitos-eleitos-no-1o-turno-das-eleicoes-2020 Acesso em 10 nov. 2021.
8
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atuais câmaras municipais. No executivo, das 856 candidaturas, foram eleitas 209 e quatro
disputaram o segundo turno das eleições municipais. (MARTINS, SILVA, 2020).
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Por certo que os números foram mais satisfatórios para as mulheres se comparado
as eleições de 2016 com as de 2020, em que houve um aumento de 12,2% das prefeituras
com mulheres eleitas em 2020 e na eleição de 2016 esse número foi de 11,57%. (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2020)9. Esse número é ascendente, mas não expressivo. Na verdade,
essa apuração reflete um trabalho lento, mas contínuo, onde em cada pleito são eleitas
cada vez mais mulheres e, por vezes, torna-se inóspito, mas com uma realidade em
construção.
Na visão da deputada Dorinha Seabra Resende, esses números apresentam:
“[..], além do efeito da pandemia, também tem toda uma questão de
uma política contínua de formação, para que as mulheres possam
despertar esse interesse, ter segurança em relação ao envolvimento
na política, a questão do financiamento não é automático, ainda está
sob controle dos líderes partidários” (RESENDE apud CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2020, on line).
Barroso salienta que “Tivemos um aumento ainda não suficientemente expressivo,
mas no Brasil há uma curva ascendente na participação feminina nos processos eleitorais.
No Congresso Nacional, esse número, que ainda é insuficiente, aumentou para 15%.”
(BARROSO apud CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020, on line).
No cenário nacional, as eleições também mostram um panorama desafiador: do
total de 147,5 milhões de eleitores no Brasil, mais de 77 milhões são mulheres (52,5%) e
desse número apenas 9.204, cerca de 31,6% concorreram a um cargo eletivo nas Eleições
Gerais de 2018. Dessas candidatas, apenas 290 foram eleitas, o que representa um aumento
de 52,6% em relação a 2014. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020, on line).10
Em 2014, foram 1711 candidaturas e desse total foram eleitas 190 mulheres para
assumir os cargos em disputa, cujo percentual representava a 11,10%. Atualmente, “no
último pleito, as 290 eleitas correspondiam a 16,20% do universo de 1.790 escolhidos, um
Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/698770-candidaturas-femininas-crescem-em2020-mas-ainda-nao-representam-a-populacao-brasileira/ Acesso em 10 nov. 2021.
9

Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulhereseleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014 Acesso em 10 nov. 2021.
10
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crescimento de 5,10% com relação à eleição anterior.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020,
on line).11
Na Câmara de Deputados, foram eleitas, em 2018, 77 parlamentares, e em 2014
foram eleitas 51 mulheres, o que representa um aumento de 51%. Nas Assembleias
Legislativas, foram eleitas 161 representantes em 2018 e em 2014 foram eleitas 114
mulheres para o cargo de deputada estadual, o que representa um crescimento de 41,2%.
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020)12.
Note-se que a bancada paulista em questão de representatividade feminina foi a
maior (10), seguida pelo Rio de Janeiro (11), Paraná e Distrito Federal com cinco. Minas
Gerais, Piauí, Acre e Santa Catarina, que tiveram quatro candidatas eleitas cada. Estados do
Norte e Nordeste como estados do Amazonas, Maranhão e Sergipe não elegeram
deputadas federais. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020)
Já no Senado Federal, sete mulheres foram eleitas, o mesmo número de 2010, o que
significa 13% dos parlamentares da casa. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020)13
Esses dados analisados em números de cadeiras tornam a disparidade mais
simples e notória: atualmente das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, apenas 77 são
mulheres. No Senado Federal, das 81 cadeiras, apenas 7 são mulheres. Os percentuais de
candidaturas nessas eleições também evidencia essa ausência de paridade de gêneros:
Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulhereseleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014 Acesso em 10 nov. 2021.
11

Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulhereseleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014 Acesso em 10 nov. 2021.
12

Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulhereseleitas-em-2018-cresce-52-6-em-relacao-a-2014 Acesso em 10 nov. 2021.
13
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 201814.
Esses aumentos, embora pouco expressivos, são significativos diante a dura
realidade brasileira, em que a participação da mulher na política é ínfima. Esses resultados
advêm de políticas afirmativas como as cotas eleitorais. Em 2020, o resultado foi mais
significativo, pois foi a primeira eleição em que os 30% dos fundos eleitorais e partidários
foram usados na divulgação de campanhas das mulheres por meio da legislação. Também,
o mesmo percentual de 30% desse recurso foi investido em propagandas eleitorais
gratuitas femininas no rádio e na televisão para as mulheres, com a obrigatoriedade dos
partidos de fazerem a divulgação dessas candidaturas:
Além da cota de 30% de candidaturas femininas, nesta eleição
municipal foi a primeira vez que entraram em vigor as novas regras
da reserva de, no mínimo, 30% dos fundos eleitoral e partidário e a
aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na televisão para as mulheres, com a
obrigatoriedade dos partidos de fazer a divulgação dessas
candidaturas.
Ainda assim, nas eleições deste ano foram 2,5 mais homens que
mulheres candidatas para os cargos de prefeito, vice e vereador no
Disponível em: https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/contrucao-da-vozfeminina-na-cidadania.pdf Acesso em 10 nov. 2021.
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Brasil, somando 370 mil candidaturas masculinas contra 187 mil
postulantes do sexo feminino.
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Elas ainda são minoria entre os nomes lançados para concorrer ao
Executivo municipal. Só uma a cada dez candidaturas a prefeito é de
mulher. Nas câmaras de vereadores, esse percentual é de 34%.
(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2019, on line),
Por certo que existem fraudes e candidaturas “laranjas” nas eleições e a atividade
fiscalizatória, embora ínfima, vem sendo realizada e apresentando alguns avanços. A
questão é que os próprios partidos mascaram o cumprimento da norma e internamente
produzem inúmeras manobras para se esquivarem do cumprimento fiel da norma. Talvez
uma expansão da fiscalização e inserção de sanções possam resultar em questões
satisfatórias.
Dessa forma, a Resolução TSE nº 23.553/2017 (BRASIL, 2017), em que se estabeleceu
que os partidos políticos destinem no mínimo 30% do total de recursos do Fundo
Partidário para as campanhas femininas já demonstram resultados positivos com o
aumento da representação feminina.
Essa norma foi revogada pela norma Resolução nº 23.607, de 17 de dezembro de
2019, que prevê a sistemática em relação à destinação do fundo eleitoral para as
campanhas femininas:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral
e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por
cento) do montante do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o
mínimo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento das
campanhas de candidatas na mesma proporção.
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§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das
candidaturas femininas deve ser aplicada pela candidata no interesse
de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o
seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas.
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§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da
sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos
recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste
artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
(BRASIL, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2019).
Nessa perspectiva, os partidos políticos, além de destinar o mínimo 30% do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aplicação nas
campanhas de suas candidatas. A aplicação deve ser totalmente destinada à campanha
feminina, como a candidata entender, sendo ilegal a destinação das verbas para
campanhas masculinas.
Trata-se de um processo contínuo e de construção diária. Isso porque, para mudar
esse cenário de sub-representatividade da mulher, torna-se preciso combater o machismo
e a cultura patriarcal do país. Daí a dificuldade em expandir significativamente esses
números. Afinal, desde a Revolução Francesa de 1789 que as mulheres vêm estabelecendo
lutas para conquistas básicas, e o direito de participarem na política de forma ativa ainda
é uma realidade deficitária no Brasil.
Em um ranking de participação de mulheres na política elaborado pela ONU
Mulheres em 2017 em parceria com a União Interparlamentar (UIP), no ano de 2017, o
Brasil ocupou a 154ª posição no que tange à representatividade feminina, sendo analisado,
no caso, 174 países. Já entre 33 países latino-americanos e caribenhos, o Brasil,
vergonhosamente, ocupou a 32ª posição acerca da representatividade feminina, sendo a
média geral dos países o percentual de 28,8%. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS,
2017).
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Na América Latina, mais especificamente nos países integrantes do MERCOSUL, as
cotas tiveram um aumento razoável. A Argentina foi o primeiro país a adotar esse sistema,
em 1991, em um sistema de lista fechada. Seu crescimento foi de 36,2% em 2015. No caso
do Uruguai, a cota legislativa foi aprovada em 2009 após inúmeros projetos, no qual a
norma obrigava os partidos a incluírem pessoas de ambos os sexos a cada três posições
na lista eleitoral, em eleições nacionais e locais e, também, na direção dos partidos. Após
muito debate, em caráter nacional, as cotas valeriam para as eleições de 2014. O Paraguai,
em 1997, tinha apenas 2,5% de representantes femininas e implementou as cotas em 1996,
e em 2015 a representação foi para 15%. (PEREZ apud SILVA, HARVEY, 2016).
Contudo, há que se ressaltar que a representatividade feminina não apresentou
impactos homogêneo na América Latina. Isso ocorreu, em suma, em razão da forma da lei,
do sistema eleitoral, da estrutura partidária e da capacitação das mulheres. No que diz
respeito à forma da lei, tem-se que elas devem ser tratadas pelos agentes de forma
impositiva ou indicativa, de modo que para o texto ser obrigatório efetivamente, ele não
pode estabelecer apenas o percentual, devendo criar um formato em que a norma será
aplicada e, sobretudo, penalidades, caso não seja cumprida. (SILVA, HARVEY, 2016).
No caso do sistema político, o sistema aberto tende a garantir melhores resultados
em eleições que vige o sistema de cotas, e nem todos os países funcionam nesse formato.
A estrutura partidária também representa um importante fator em que os próprios
dirigentes partidários deveriam investir em políticas educativas para a inserção da mulher
na política. No caso do Brasil, infelizmente, estes dirigentes partidários acrescem
personagens fantasmas e somente cumpriram a medida de financiamento das campanhas
a partir do fundo eleitoral após as Resoluções do TSE.
No caso da capacitação política, deveriam as agremiações partidárias promoverem
campanhas de inserção da mulher, evidenciando a necessidade de participação delas nos
mandatos legislativos e executivos. Apesar de haver algumas campanhas partidárias no
rádio e TV, tem-se que esse trabalho vem sendo feito pela Justiça Eleitoral, mas ainda de
forma bem incipiente.
Esse sistema de cotas foi implementado na América Latina no mesmo período em
que se discutia o sistema de paridade feminina nas eleições parlamentares da Europa, em
que se reserva o percentual de 50% das vagas para as mulheres. O auge da discussão
ocorreu na França após a reforma da Constituição, em que houve a implementação da “lei
da paridade”, em 2000. Esse sistema de paridade tende a superar o sistema de cotas, pois
ele promove uma divisão natural das cadeiras, destinando a metade para cada sexo.
(ARCHENTI apud SILVA, HARVEY, 2016).
Esse modelo de paridade tende a ser mais igualitário, pois garante a ambos os
gêneros os mesmos direitos, não mais se discutindo o que alguns consideram como
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privilégio do sistema de cotas. Em virtude disso, a paridade pode vir a se tornar um modo
de política definitiva, pois garante o direito de isonomia entre homens e mulheres, sendo
as cotas um caráter transitório. Esse debate teve espaço na América Latina na X Conferência
Regional sobre La Mujer de América Latina y el Caribe, realizada em Quito em 2007, e, em
2010, “XI Conferência Regional sobre La Mujer de América Latina y el Caribe, em Brasília,
foi reafirmado esse compromisso (ARCHENTI apud SILVA, HARVEY, 2016).
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A norma paritária foi instituída por quatro países em cargos representativos
nacionais: O Equador instituiu em 2008 de forma constitucional, a Bolívia e a Costa Rica,
em 2009, e Honduras, em 2012. Já a Argentina, em 2000, a Venezuela, em 2005 e 2008 e,
a Nicarágua, em 2012. Todos os países citados positivaram regras nesse sentido, mas para
as unidades estaduais. Ressalte-se que, dos quatro países que adotaram a paridade,
somente a Bolívia conseguir implementar realisticamente. (ARCHENTI apud SILVA,
HARVEY, 2016).
Apesar de o modelo paritário apresentar-se como um método mais democrático,
ele, tal qual, o sistema de cotas, também apresenta alguns obstáculos institucionais como
o tamanho do distrito, os tipos de lista e o fato da lei ser obrigatória ou não. A isso somase a necessidade dos órgãos eleitorais em promoverem a equidade na aplicação da lei e,
por corolário, criarem jurisprudências positivas a respeito do modelo paritário. (ARCHENTI
apud SILVA, HARVEY, 2016).
Note-se que, no cenário brasileiro, a atuação do TSE, em seu processo restrito de
criação de normas, acabou por alavancar os números nas eleições de 2020 e, no caso de
jurisprudências favoráveis, essa medida tende a aumentar o percentual de mulheres na
política brasileira.
Portanto, reservadas as limitações de cada sistema, tanto o modelo de cotas como
o de paridade tendem a respaldar a emancipação feminina na política, garantindo mais
isonomia nos processos eleitorais. Obviamente o sistema paritário atende melhor a essas
perspectivas por promover uma sistemática em que de fato há uma divisão justa das
cadeiras legislativas, o que acaba por incitar uma transformação cultural na sociedade e,
por consequência, evidenciar os direitos femininos, garantindo a mulher o exercício pleno
de sua cidadania.
5. A SUB-REPRESENTATIVIDADE FEMININA E A REFORMA POLÍTICA.
A reforma política originada da Emenda Constitucional (PEC) 28/2021, que tramitava
no Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, constando diversos
retrocessos para a representatividade da mulher na política. A reforma legalizava o
financiamento de candidaturas masculinas a partir de recursos financeiros de candidaturas
femininas ao mesmo tempo em que flexibilizava as candidaturas de mulheres e as
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respectivas cotas. Não bastasse, dificultava a fiscalização das milionárias contas partidárias.
Esses temas foram modificados no Senado Federal. (MARTINELLI, ALFINO, 2021, on line).
No decorrer da tramitação, o texto da reforma também sofreu alterações em
relação à volta das coligações proporcionais e a instituição do chamado “Distritão”. Este
último é considerado um sistema eleitoral nefasto. Isso devido aos altos índices de gastos
em campanhas, além do fato de estimular a corrupção e favorecer candidatos detentores
de maiores recursos financeiros, o que acabaria por dificultar ainda mais a
representatividade das mulheres. (MARTINELLI, ALFINO, 2021, on line)
Contudo, com a promulgação da Emenda Constitucional 111, de 2021, que alterou
diversas normas eleitorais cuja origem advém da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 28/2021, os votos dados às mulheres e pessoas negras, para a Câmara dos
Deputados nas eleições de 2022 a 2030 serão contabilizados duplamente para fins de
distribuição entre as agremiações partidárias acerca dos recursos do Fundo Partidário e do
Fundo eleitoral. Contudo, essa contagem será aplicada uma única vez, não podendo ser
aplicada duplamente em caso de uma candidata preta. A divisão do fundo terá como base
o número de votos obtidos como forma de estimular a candidaturas desses grupos
minoritários. (SENADO FEDERAL, 2021).
Em razão dessa contagem em dobro dos votos dados às mulheres e pretos para fins
de distribuição dos Fundos Partidário e Eleitoral entre os partidos, tem-se um grande
avanço para a representatividade feminina, pois as legendas que apresentarem mais
mulheres e pretos automaticamente receberão mais recursos financeiros.
Como consequência disso, os partidos políticos que outrora usavam o percentual
de cotas apenas como requisito legal e acabavam por figurar “laranjas”, agora possuem
um incentivo maior, para promoverem as campanhas de mulheres e pessoas pretas. Tratase de um avanço, não nos patamares de alguns países europeus e latino-americanos, mas
diante da realidade brasileira, e isso, de fato, é um grande avanço:
Dessa forma, a medida altera o cálculo estratégico das lideranças
partidárias, que passam a ter um forte estímulo para de fato apoiar,
financiar e construir candidaturas competitivas de mulheres e
pessoas negras. A nova regra, juntamente com a estabelecida pelo
TSE em 2014 de garantir ao menos 30% dos Fundos de campanha
para candidaturas femininas, possivelmente acarretará em mais
candidatas eleitas no próximo ano. (MARTINELLI, ALFINO, 2021, on
line)
Talvez essa iniciativa sirva como fator essencial para a capacitação e politização das
mulheres, as quais, em grande maioria, passaram a exercer o direito ao voto no século
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passado. Esse fator obviamente impacta negativamente nesse processo de construção da
importância da mulher nos espaços políticos. Assim, a regra da contagem em dobro de
votos para mulheres, aliadas às normas estabelecidas pelo TSE de estabelecer no mínimo
30% dos Fundos de campanha para candidaturas femininas, tendem a contribuir para o
crescimento de representatividade feminina nas eleições de 2022.
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No final, em relação à representação feminina há que se vislumbrar que o “saldo foi
positivo: mudanças abruptas e retrocessos como o distritão e a flexibilização das cotas de
candidaturas e financiamento para mulheres caíram, enquanto que incentivos à eleição de
mais mulheres e negros foram aprovados” (MARTINO, ALFINO, 2021, on line).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sub-representatividade feminina na política está indissociavelmente ligada ao
processo histórico de submissão da mulher, da sua restrição de direitos e da sua condição
de cidadã tão tardiamente concedida em diversos países no século XX. Isso tudo fruto de
uma sociedade extremamente patriarcal, como é a brasileira. Esse processo de socialização
diferenciado entre homens e mulheres acaba por promover uma democracia não
isonômica, díspar, não se dando aos gêneros as mesmas condições de representatividade
política.
Essa questão cultural impõe a sub-representação feminina nos espaços políticos,
não por vontade das mulheres, e sim de uma nefasta tradição social patriarcal. Os
movimentos feministas têm grande representatividade nesse processo de transição de
inserção das mulheres no espaço público. Essa luta para garantir direitos trabalhistas e o
direito ao sufrágio vem banhando de muito sangue e sofrimento, mas elas romperam
barreiras, e, hoje, ainda que vagarosamente, as políticas de cotas e paridade representam
um grande avanço nesse longo e árduo processo de representatividade feminina, que
ainda levará muito anos para se consolidar de forma satisfatória.
A política de cotas, embora não seja esplendorosa em resultados positivos, tem sido
o mecanismo usado pelo país para assegurar o aumento da participação feminina. Ela
iniciou-se em 1995 com a porcentagem de 20% (vinte por cento) não obrigatórios de
candidatas e saltou para 30% (trinta por cento) obrigatórios nas últimas modificações
legislativas. E, substancialmente, inseriu esse mesmo percentual para promoção de
candidaturas femininas a partir do fundo eleitoral. Assim, as agremiações tornaram-se
obrigadas a incentivar mais essas políticas de inserção feminina, com a contagem em dobro
na atual reforma.
Ainda, não se tem a tão sonhada democracia substancial, no entanto, o país mesmo
que em processo lento, vem traçando políticas públicas e legislações para mudar esse triste
cenário de sub-representatividade.
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A democracia substancial pode advir com a paridade democrática, em que se
estabelece um caráter de legitimidade e isonomia dos gêneros, garantindo a ocupação de
cargos na porcentagem de 50% para cada sexo.
A isonomia formal em lei poderia resultar em isonomia material na
representatividade feminina na política. Caso isso ocorresse, a participação da mulher seria
resultado de uma racionalidade lógica de paridade e não de ferramenta para análise da
democracia e cidadania da nação. Mas isso, diante de todo o contexto da reforma política
do país, evidencia que o Brasil está bem equidistante.
Nessa perspectiva, a representação isonômica de ambos os sexos no cenário político
brasileiro tende a permanecer utópica por longos anos, mas, por meio das modificações
sociais e mudanças culturais, esse processo tende a ser sedimentado de forma a se
construir pensamentos sólidos, tornando a representação política como um fator comum
do cotidiano.
REFERÊNCIAS

ALVES, Branca Moreira, PITANGUY, Jacqueline. O Que é Feminismo?. 8. ed. São Paulo:
Brasiliense. 2003.
ARAÚJO, Clara. As cotas por sexo para a competição legislativa: o caso brasileiro em
comparação com experiências internacionais. Dados, v. 44, n. 1, 2001.
ARAÚJO, Clara. A interseção entre gênero e partidos políticos no acesso das
ulheres às instâncias de representação. Brasília, 2003. Disponível em:
<http://www.cfemea.org.br/temasedados/ detalhes.asp?IDTemasDados=72>. Acesso
em: 17 jul 2017.
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: fatos e mitos. Trad. Sérgio Milliet. 3. ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2016. v.1.
BRASIL. Lei nº 9096, de 19 de setembro de 1995. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096.htm. Acesso em: 10 nov.2021.
BRASIL, Lei nº 9504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/leis/L9504.htm. Acesso em: 10
nov.2021.

568

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL, Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009.. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12034.htm. Acesso em: 10
nov.2021.
BRASIL, Lei n. 13.165, de 29 de setembro de 2015. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm. Acesso em: 10
nov.2021.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BRASIL. Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9100.htm. Acesso em: 00 nov.2021.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Brasília, 23 de setembro de 2021. Reforma eleitoral é
aprovada no Senado sem as coligações em eleição proporcional; veja como ficou.Agência
Câmara de Notícias Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/809368-reformaeleitoral-e-aprovada-no-senado-sem-as-coligacoes-em-eleicao-proporcional-veja-comoficou/ Acesso em 10 nov. 2020.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10 ed. Sâo
Paulo: Saraiva, 2015.
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016.
GOMES, Anderson S. Mulheres, sociedade e iluminismo: o surgimento de Uma filosofia
protofeminista na Inglaterra do século XVIII. Matraga, Rio de Janeiro, v.18, n.29, jul./dez.
2011.
GOUGES, Olympe de. Declaração dos direitos da mulher e da cidadã – 1791. Biblioteca
Virtual de Direitos Humanos- USP. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A91919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html Acesso: 06 nov. 2021.
HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada. In: PERROT, M. (Org.). História da vida
privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras,
2003. v. IV.
LAMOUREX, Diane. Públicp/Privado. In: HIRATA, Helena. et al. (Orgs.). Dicionário crítico
do feminismo. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

569

www.conteudojuridico.com.br

LOPES. Marcus, A história de Alzira Soriano, a primeira mulher a virar prefeita no Brasil.
São Paulo, 27 novembro 2020. BBC News Brasil. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55108142.. Acesso em: 00 nov.2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

PINTO, Céli R. J. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2003, p. 13.
MARQUES, Tereza Cristina de. O voto feminino no Brasil. Brasília: Câmara dos
Deputados. 2019.
MARTINELLI, Carolina; ALFINO, Larissa. Um balanço da Reforma Política para as mulheres:
avançamos ou retrocedemos?. Instituto Vamos Juntas, Brasil de Fato. São Paulo (SP) 19
de Outubro de 2021 às 15:59. Disponível em:
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/artigo-um-balanco-da-reforma-politicapara-as-mulheres-avancamos-ou-retrocedemos. Acesso em 15 nov. 2016.
MARTINS, Flávia Bozza; SILVA, Vitória Régia Da. Em 53% das cidades brasileiras,
nenhuma mulher negra ocupará a Câmara Municipal em 2021. GN. [S,l.], 26 de novembro
de 2020). Disponível em: https://www.generonumero.media/mulheres-negras-53-eleitas/
Acesso em: 00 nov.2021.
ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS. Brasil é ‘lanterna’ em ranking latino-americano
sobre paridade de gênero na política. [S,l.], 24 de Agosto de 2017. Disponível em
https://www.onumulheres.org.br/noticias/brasil-e-lanterna-em-ranking-latino-americanosobre-paridade-de-genero-na-politica/ Acesso em 11 nov. 2021.
PLATAFORMA DA IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER. Pequim, 1995.
Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/declaracao_beijing.pdf. Acesso em 31
jul. 2017.
ROCHA, L. C. S. R et al. Da utopia fourierista aos princípios de economia solidária:
interfaces entre o passado e o presente. [S.l.], Holos, Ano 29, Vol 2, 2013. Disponível em:
https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/982/663. Acesso em: 05
nov. 2021.
SCOTT, J. O enigma da igualdade. Revista Estudos Feministas, v.13, n.1, p.11-30,
janeiro/abril 2005.
SILVA, Ellen da; HARVEY, Isadora Lopes. A política de cotas na américa latina como
impulsora da representação feminina na câmara baixa. Revista Eletrônica de Ciência
Política, vol. 7,n. 1, 2016. Disponível em:
https://revistas.ufpr.br/politica/article/view/45772 . Acesso: 10 nov. 2021.
570

www.conteudojuridico.com.br

SENADO FEDERAL. Promulgada emenda constitucional da reforma eleitoral. Agência
Senado, Braslília 28 set. 2021. Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/28/promulgada-emendaconstitucional-da-reforma-eleitoral Acesso 10 nov. 2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1051 de 23/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. A construção da voz feminino na Cidadania. Brasília,
2019. Disponível em: https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogopublicacoes/pdf/contrucao-da-voz-feminina-na-cidadania.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Cota de 30% para mulheres nas eleições proporcionais
deverá ser cumprida por cada partido em 2020. Brasília, 08 de março de 2019. Disponível
em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/cota-de-30-paramulheres-nas-eleicoes-proporcionais-devera-ser-cumprida-por-cada-partido-em-2020.
Acesso em: 10 jan. 2021.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Estatísticas Eleitorais 2016 – Resultados. Disponível em
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/resultados. Acesso
em 20 ju. 2017.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro.
Brasília, 08 de março de 2018. Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2018/Marco/mulheres-representam-52-do-eleitorado-brasileiro. Acesso em: 10 jan.
2021.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução 23553, de 18 de dezembro de 2017.
Disponível em: https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2017/resolucao-no-23553-de-18-de-dezembro-de-2017 Acesso em: 10 jan. 2021.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019.
Disponivel em: https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23607-de-17-de dezembro-de-2019. Acesso em: 10 jan. 2021.
WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher. Trad. Ivania Pocinho
Motta. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

571

www.conteudojuridico.com.br
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RESUMO: O Estudo em questão aborda a violência contra a pessoa idosa, que cresceu
gradativamente depois da Pandemia COVID19 aumentando e necessitando de propostas
para a quebra do silêncio dessas vítimas. Nesse sentido, o estudo se propõe a conhecer
um pouco da realidade sobre a relação da violência praticada contra cidadãos com mais
de 60 anos. Logo, estabeleceu-se como objetivo central demostrar o levantamento do
crescimento dos crimes contra o idoso, especificamente dos crimes de discriminação e
apropriação de bens do idoso, ambos localizados na Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do
Idoso, apresentando propostas de ampliação do conhecimento dos direitos e deveres para
todos os cidadãos. Como abordagem nas diversas etapas da pesquisa, foi utilizado o
método dedutivo que parte do particular para o geral com levantamento bibliográfico e
pesquisa documental nos documentos da SEJUSC. Sua categoria de análise se concentrou
na violência contra idosos, que serviram de base para a construção deste estudo
identificando o perfil da vitima e do agressor que, geralmente se encontram no seio
familiar.
Palavras-Chave: Idoso. Violência. Família.
ABSTRACT: The study in question addresses violence against the elderly, which gradually
grew after the COVID19 pandemic, increasing and needing proposals to break the silence
of these victims. In this sense, the study proposes to know a little of the reality about the
relationship of violence practiced against citizens over 60 years of age. Therefore, it was
established as a central objective to demonstrate the survey of the growth of crimes against
the elderly, specifically the crime of discrimination and appropriation of assets of the
elderly, both located in Law Nº 10.741/2003 - Statute of the Elderly presenting proposals
to expand knowledge rights and duties for all citizens. As an approach in the various stages
of the research, the deductive method was used, which goes from the particular to the
general with a bibliographic survey and documental research in SEJUSC documents. Its
analysis category focused on violence against the elderly, which served as the basis for the
construction of this study, identifying the profile of the victim and the aggressor who are
usually found within the family.
Keywords: Elderly. Violence. Family.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. As dificuldades do idoso na sociedade contemporânea; 2.1. A
família e a questão da afetividade junto ao idoso; 2.2. A violência doméstica contra o idoso
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no Brasil; 2.2.1. Agressores e vítimas; 2.3 Politicas públicas voltadas ao idoso; 3. Conclusão;
4. Referências.
INTRODUÇÃO
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A temática idoso tem-se colocado em pauta de discursão das diversas pesquisas
sociais existentes, que tratam do envelhecimento e suas demandas que preocupa os
diferentes atores sociais em apresentar estudos sobre essa população que
contemporaneamente cresce ao longo do período dos anos.
O aumento do envelhecimento tem se atribuído a diferentes fatores, dentre eles a
diminuição dos membros da família, com a redução de nascimentos, fatores provocado,
principalmente pelas mudanças socioeconômicas, e o aumento da expectativa de vida em
decorrência dos avanços científicos e tecnológicos. Paralelamente, às mudanças
socioeconômicas e aos avanços científicos tecnológicos,
encontram-se ainda, dados substanciais a respeito da presença do idoso no mercado de
trabalho, por vontade própria ou por pura necessidade sem contar com o fato de que o
mercado de trabalho ultimamente carece cada vez mais de trabalhadores especializados.
Dentro destas premissas, uma das grandes preocupações da sociedade atual e do
Estado, é o idoso. Estes não foram esquecidos pelo direito assistencial (art. 203, I, da CF/88),
mas há dois dispositivos que merecem referência especial, porque o objeto de
consideração é o ser humano e sua terceira idade.
Assim é que o art. 230, V da Constituição Federal de 1988 institui que a família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o
direito à vida, de preferência mediante programas executados no recesso do lar,
garantindo-se, ainda, o benefício de um salário mínimo mensal aos idosos que comprovem
não possuir meios de prover à sua manutenção ou de tê-la provida pela família, conforme
dispuser a lei e, aos maiores de sessenta e cinco anos, independente da condição social, é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
Este seria o papel do Estado junto aos idosos, no entanto, a prática dessas ações
realizadas é insuficiente para atender às necessidades das pessoas que alcançam à terceira
idade, o que reforça a idéia de colocar no papel as leis e não existir uma forma efetiva de
execução das mesmas, como no caso do Estatuto do Idoso, pois, Família, Estado e também
a Sociedade devem assegurar aos idosos, seus direitos à cidadania, dando-lhes, Assistência
Social, Saúde, Educação, Transporte e Moradia.
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O Estatuto do Idoso vêm somar com a Constituição Federal de 1988 no sentido de
garantir esses direitos. O olhar sobre o Idoso como sujeito de direito e como ser social a
dignidade humana.
Neste sentido, o estudo tem como objetivo geral demostrar o levantamento do
crescimento dos crimes contra o idoso, especificamente o crime de discriminação e
apropriação de bens do idoso, ambos localizados na Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do
Idoso, apresentando propostas de ampliação do conhecimento dos direitos e deveres para
todos os cidadãos. Como objetivos específicos
teve: identificar o processo do
envelhecimento e as diversas formas da pessoa idosa vítimas de violência; demostrar o
levantamento estatístico dos crimes de discriminação ao idoso e apropriação de bens do
idoso, denunciados na Delegacia do idoso e Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania –
SEJUSC; identificar as políticas públicas, no intuito de levar conhecimento a todos os
cidadãos sobre os direitos e deveres dos idosos.
Para o trabalho em questão foi elaborada, uma revisão bibliográfica a fim de
fundamentar teoricamente o objeto de estudo, bem como uma análise da questão da
violência na fase da velhice, destacando a nova realidade que o indivíduo idoso tem que
enfrentar e como pode trabalhar este desafio em sua vida.
1. AS DIFICULDADES DO IDOSO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
A questão dos idosos, no momento atual, não pode ser mais evitada, nem
contestada. O crescimento da população é um fato evidente, pois, cada vez mais aumentase a expectativa de vida das pessoa, tendo por consequência um crescimento da população
com mais de 60 anos. O fato de se estar chegado a uma idade avançada bem rapidamente,
acarreta muitas mudanças na sociedade já que essa tem uma visão ainda que equivocada
sobre o fato de se envelhecer. Isto quer dizer, que envelhecer, no início do século XX, nada
tem a ver, com envelhecer, no século XXI (LEME, 2006).
Há 50 anos ser idoso era muito diferente dos dias de hoje. Antigamente ser idoso
era bem mais difícil do que hoje. Hoje os idosos são pessoas ativas, que estão incorporados
à vida social Leme (2006, p. 21) aponta que:
Muitos estudos que tratam especificamente da velhice, no âmbito
científico, ganharam corpo a partir do século XVII e XVIII; mas é no
século XIX que se intensificam, avançando muito na primeira metade
do século XX exatamente quando a medicina avança muito e tem
muito interesse em entender o processo de envelhecimento.
Também estudos demográficos avançam muito no sentido de
entender detalhes das consequências do envelhecimento da
população na sociedade.
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O autor trabalha com a questão da velhice ao longo da história, demonstrado com
clareza que a partir de século XIX a preocupação com esse contingente populacional se
acentuou, principalmente no campo da medicina, por se tratar de uma etapa da vida onde
o corpo está bem mais desgastado, o que lhe afere uma série de dificuldades,
principalmente no mundo contemporâneo, já que de nada adianta estabelecer normas
legais de garantia de direitos se a consciência da sociedade não for adquirida, já que
envelhecer é uma situação que atinge todos os campos da sociedade, nos aspectos
biológico, clínico, histórico, o econômico e o social. E isso necessitava se entendido pela
ciência, como embasamento para a formulação de políticas pública. Para Papaléo Netto
(2017, p. 34):
O aspecto biológico evidencia-se doenças tipicamente da idade; no
clínico é necessário uma rede estatal de tratamento; no histórico é
necessário que se conheça sua história de vida; no econômico se faz
necessário entender seu perfil; e, no social é necessário que se
estabeleça toda uma rede social para o seu atendimento.
Como se pode observar, nas palavras do autor as dificuldades do idoso na
sociedade contemporânea são muitas. Marçal (2011) apresenta um trabalho substancial
sobre essas dificuldades, destacando que a principal dificuldade encontra-se nas questões
de saúde, já que a rede pública é muito congestionada, mesmo a despeito da prioridade
de atendimento, além de que são raros os Estados brasileiros que possuem hospitais
geriátricos.
Também Marçal (2011) informa com propriedade que o fato de serem velhos,
produz uma perda de credibilidade em si mesmo, ou seja, são pessoas que perderam a
condição de acreditarem em si próprias, conforme inferem as referidas autoras:
Observou-se, ainda, que as pessoas idosas precisam acreditar em si
próprias, e assumirem as alterações inerentes ao processo de velhice,
aceitando as perdas, mas percebendo-se com possibilidades de
desenvolver novos interesses e oportunidades de continuar
aprendendo e experimentando situações novas. Daí a importância
dos profissionais planejarem atividades educativas, laborais e lazer
para os idosos das comunidades onde exercem as práticas,
despertando o interesse dos participantes para a importância de uma
velhice saudável (MARÇAL, 2011).
Assim, evidencia-se que as dificuldades não se encontram somente no mundo que
é feito para os jovens, mas os principalmente de cunho pessoal, já que a velhice não é o
fim da vida e, sim mais uma etapa que deve ser cumprida com dignidade e qualidade
(LEME, 2006).
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Mas, também é evidente que as dificuldades sociais são inúmeras, apesar de toda
uma legislação de proteção aos direitos dos idosos, embora a sociedade valorize em
demasia a juventude, conforme aponta Marçal (2011). Assim, não basta um conjunto de
normas legais no ordenamento jurídico nacional e tão pouco uma rede de atendimento ao
idoso para que ele se sinta incluído no contexto social, já que sua atual convivência na
sociedade contemporânea tem sido marcado por diferentes fatores (LEME, 2006).
Se por um lado o aumento da proteção social dos idosos, com o aumento da
cobertura e melhoria da proteção oferecida contribuiu para aferir direitos; por outro lado,
o processo de velhice da população e seus impactos nos sistemas de proteção social, bem
como o aumento de expectativa de vida dos indivíduos somados a fatores sociais e
econômicos, têm provocado imensas discussões no âmbito econômico e social (MARÇAL,
2011).
Observa-se que muitos trabalhos científicos (artigos, monografias, dissertações,
teses, livros, etc.) têm dado mais ênfase as questões voltadas para o diagnostico da
situação da criança e do adolescente, entretanto, pouca atenção tem sido dada às
problemáticas da vida adulta e da velhice, como se não houvesse desenvolvimento nessas
outras fases da vida.
Pensar a questão dos idosos é refletir sobre uma nova ordem econômica e social.
Assim sendo, é impossível falar em melhores condições de vida, cidadania, fim da
discriminação, sem alterar a ordem econômica e social a que a maioria dos idosos está
submetida.
Desta forma, o idoso ainda é capaz de contribuir com a sociedade, pois, tem seu
conhecimento construído e valorizado por um somatório de elementos, entre eles, o
período de tempo no exercício profissional, à educação formal e autodidata a que teve
acesso, a cultura e o local que impregnou sua vida ao longo de sua vivência, estabelecendo,
por sua ação multiplicadora, o conhecimento adquirido.
1.1 A FAMÍLIA E A QUESTÃO DA AFETIVIDADE JUNTO AO IDOSO
A afetividade familiar identificada nos processos de interação com o idoso se tem a
sua importância a partir da constituição do próprio sujeito e de suas formas de agir. Esse
processo tem uma série de transformações que colocam em relação o social e o individual.
Partindo desse pressuposto, o papel da família nas relações interpessoais torna-se
fundamental. Conseqüentemente, a mediação e a qualidade das interações sociais ganham
destaque. Ao se referirem à idéia de mediação, representam-na como uma relação sujeitosujeito. Isto significa dizer que é através de outros que o sujeito estabelece relações com
outro sujeito, ou seja, que a elaboração cognitiva se funda na relação com o outro
(SMOLKA e GÓES, 2015, p. 9).
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Nesse sentido, são as relações humanas que formam na essência familiar, pois este
só existe a partir de seu uso social. Portanto, é a partir de um intenso processo de interação
com o meio social, através da mediação feita pelo outro, que se dá à apropriação de
relações sociais. É através dessa mediação se significado e sentido. Na verdade, são as
experiências vivenciadas com outras pessoas é que irão marcar e conferir um sentido
afetivo.
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Nos dados coletados fica patente à relação conflituosa na família. Essa precariedade
articula à redução de estado e à competitividade, leva os conflitos sociais para dentro de
casa e os idosos se tornam presos de uma armadilha sociopolítica que implica as relações
familiares. A família como um sistema juntamente com seus membros mais velhos
enfrentam desafios como a adaptação à terceira idade nos relacionamentos passados e
presentes, tornando uma tarefa difícil nesse estágio da vida, tanto social quanto
psicológico. Da mesma forma, é a partir da relação com o outro, através do vínculo afetivo
já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular.
As experiências vividas ocorrem, inicialmente, entre os indivíduos envolvidos, no
plano externo (interpessoal). Através da mediação, elas vão se internalizando (intrapessoal),
ganham autonomia e passam a fazer parte da história individual. Essas experiências
também são afetivas.
Existe uma grande divergência quanto à conceituação dos fenômenos afetivos. Na
literatura encontra-se, eventualmente, a utilização dos termos afeto, emoção e sentimento,
aparentemente como sinônimos. Entretanto, na maioria das vezes, o termo emoção
encontra-se relacionado ao componente biológico do comportamento humano, referindose a uma agitação, uma reação de ordem física. Já a afetividade é utilizada com uma
significação mais ampla, referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de expressão
mais complexas e essencialmente humanas.
Embora os fenômenos afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna
independentes da ação do meio sociocultural, pois se relacionam com a qualidade das
interações entre os sujeitos, enquanto experiências vivenciadas. Dessa maneira, pode-se
supor que tais experiências vão marcar e conferir aos objetos culturais um sentido afetivo.
Desta forma, a afetividade nas relações familiares com os idosos pode ter uma
concepção mais ampla, envolvendo uma gama maior de manifestações, englobando
sentimentos (origem psicológica) e emoções (origem biológica).
1.2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O IDOSO NO BRASIL
Segundo (LIMA, 2006) a violência contra a pessoa Idosa ocorre geralmente no
ambiente familiar, praticada por um membro da família. Muitas vezes, o idoso se cala,
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omitindo o ato de agressão, por medo de novas agressões, por proteção ao agressor, etc.,
cessando somente com a morte do idoso.
Vale relatar que a violência ocorrida no âmbito familiar ocorrida contra o Idoso,
permanece em evidência à medida que o mesmo omite as agressões por ameaças e receios
de divulgação de conflito ocorrido em seu seio familiar. Para a pessoa Idosa a dificuldade
de fazer a denúncia acentua-se muito mais em declarar que um membro da sua própria
família é o agressor, assim os idosos se culpabilizam pela violência sofrida, por isso
(FALEIROS, 2005):
A questão da violência contra a pessoa idosa tornou-se evidente no meio cientifico
somente a partir dos anos 70, em estudos realizados nos Estados Unidos e Inglaterra,
quando se investigou a violência intrafamiliar iniciando com a expressão do Burton em
1975 quando falou sobre avôs espancados pelo próprio familiar, já nos anos 80 e 90 foram
aprofundados os conceitos de abuso físico, emocional, sexual, econômico, maus tratos, e
negligência contra idosos (FALEIROS 2005, p. 35).
Em conformidade com pensamento de Faleiros, que somente a partir da década de
80 e 90 que realizaram estudos que a violência praticada à população acima de 60 anos se
configura de diversas formas: falta de respeito, falta de afeto, falta de atenção, pressão
psicológica, descaso e a agressão física, levando esse segmento a sofrer calado.
A violência é um processo social relacional complexo e diverso. É um processo
relacional, pois deve ser entendido na estruturação da própria sociedade e das relações
interpessoais, institucionais e familiares, também diversificado em suas manifestações:
familiares, individuais, coletivas, no campo e na cidade, entre os diferentes grupos e
segmentos, e atinge tanto o corpo como a psique das pessoas.
Assim, compreende-se que a violência é um processo social que se dá na estrutura
da própria sociedade, atingindo a forma física e psicológica. Vale relatar que a Organização
Mundial de Saúde – OMS (2007) define a violência contra o idoso como qualquer ato, único
ou repetitivo, ou por omissão, que ocorra em qualquer relação supostamente de confiança,
que cause dano ou incômodo à pessoa idosa.
Esses conflitos ocorrem devido ao choque de gerações, por problemas de espaço
físico e por dificuldades financeiras que costumam se somar a um imaginário social que
considera a velhice como decadência e o idoso como passado e descartável, essa violência
contra o idoso é uma violação dos direitos humanos e uma das causas importantes de
lesões, doenças, isolamentos e falta de esperança, que agrava quando é gerada dentro do
seio familiar.
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Desta maneira fatos ocorridos no convívio são pontos sensíveis para eclodir
qualquer tipo de violência, fazendo que com o mesmo ocorra declínios de
comportamentos psicológicos, lesões físicas e entre outras que degradam a dignidade do
mesmo aumentando o índice de violências praticadas contra eles. A violência contra a
pessoa idosa tem características específicas, tanto do agressor, bem como da vítima, que
segundo (GUIMARÃES, 2004, p. 23), não depende da situação socioeconômica, mas de
outros fatores com importância, como:
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Uma conduta abusiva ou negligente pode ocorrer em qualquer classe social, grupo
racial, em ambos os sexos, em todos os níveis educacionais e em qualquer etapa do
desenvolvimento familiar e pode caracterizar – se a depender da frequência, duração,
intensidade, gravidade e, especialmente do contexto cultural onde ocorra (GUIMARÃES,
2004, p.23).
Assim, compreende-se que esse perfil é diversificado, pois, geralmente a violência
cometida não diferencia classe, etnia, situação econômica, religião, dentre outros. Nos
últimos anos a população idosa vem aumentando no Brasil. O recente aumento da
população idosa, observado de forma vertiginosa nas duas últimas décadas, vem
continuamente despertando a atenção de pesquisadores, do setor de serviços e do Estado,
já que se tornou uma questão preocupante no cenário brasileiro, ou melhor, tornou-se
uma questão social.
Dentro destes aspectos, o problema do crescimento da população idosa de forma
vertiginosa, trouxe a tona uma série de questões sociais que podem levar a questão da
violência, seja ela de qualquer tipo.
A violência que se desenvolve no espaço intrafamiliar é bastante complexa e
delicada, sendo extremamente difícil penetrar no silêncio das famílias dos idosos
violentados. A insegurança, o medo de represálias oriundos do conflito da
consanguinidade, da proximidade, do afeto, do amor, do instinto de proteção em defesa
do agressor são alguns exemplos de justificativas para a omissão dos idosos, quando
violentados por seus familiares (SANTOS, 2003, p.13).
O silêncio ocorrido no ambiente familiar vem atrelado com séries de atos subjetivos,
ficando as escuras dificultando o desvelar da violência ocorrida no cotidiano, permitindo
que este ciclo se permaneça por longo tempo. Assim, o mesmo vai sofrendo represálias,
apresentando sintomas de patologias psicológicas, doenças crônicas devidas há essas
violências ocorridas no espaço diário.
Essas violências contra idosos, usado uma classificação do Ministério da Saúde,
como manifestas de (a) estrutural, aquela que ocorre pela desigualdade social e é
naturalizada nas manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação; (b) interpessoal
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que se refere às interações e relações cotidianas e (c) institucional que diz respeito à
aplicação ou à omissão na gestão das políticas sociais e pelas instituições de assistência
(MINAYO 2008, p. 3).
Desta forma, as tipificações da violência contra o idoso se intensificam e
gradativamente aumentam, mas se eximem de medidas salutares a essa população que
carecem de proteção à dignidade humana e o olhar como ser cidadão. Vale destacar os
referentes aspectos, que se classificam em: a) Abuso físico - maus tratos físicos ou violência
física - são expressões que se referem ao uso da força física para feri-los, provocar-lhes
dor, incapacidade ou morte. b) Abuso psicológico - correspondem a agressões verbais ou
gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou
isolá-los do convívio social. c) Abandono - é uma forma de violência que se manifesta pela
ausência dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem
socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. d) Negligência - refere-se à recusa
ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos, por parte dos responsáveis
familiares ou institucionais. e) Abuso financeiro - consiste na exploração imprópria ou ilegal
dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais.
Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar.
Como se observa, os atos violentos contra a pessoa idosa são inúmeros, quando
classificados, principalmente quando se trata da questão institucional, ou seja, quando o
governo se exime de propor políticas públicas para esse público, que já foram à população
economicamente ativa, com o devido respeito. Portanto, o perpassa nessa discussão é o
fato do idoso passar por tantos atos de perversidade de um sistema excludente e cruel que
extingue o mais conquistado do ser humano a liberdade, nada mais nada menos que a
cidadania. Desta forma, nos remete a pensar que devem ser criadas estratégias para
legitimar os direitos dessa população com ações que possam proporcionar de fato bem
estar social digna.
1.2.1 AGRESSORES E VÍTIMAS
A violência é um ato que realmente acarreta conflitos e no idoso a agressão leva-o
ao sofrimento físico, mental, psíquico e na família são bem presente esses atos. Com base
nos dados o índice de agressões no Brasil é que 84% que são praticadas dentro de casa.
Em quase 60% dos atos de violência, os autores são filhos das vítimas – majoritariamente,
mulheres (68%) e aposentados (64%). Esses dados dizem respeito ao período
fevereiro/abril de 2011 e foram divulgados pelo Conselho Estadual do Idoso.
Toda violência pressupõe agressividade, mas nem toda agressividade pressupõe
violência, assim como toda atividade humana pressupõe agressividade, porém não violenta
(ALMEIDA 2005, p. 25).
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Em conformidade com o pensamento do autor essas pessoas que costumam ser
agressivas são solitárias e isoladas: podem apresentar depressão e uma baixa estima
reforçada por sentimento de culpa e vergonha. Por outro lado o agressor tende a
apresentar baixa estima e projetar a responsabilidade de suas ações assim como de suas
frustrações. O idoso é vítima de diversas formas de violência por parte da família e da
sociedade.
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A violência cuja prática às vezes não é nem percebida, mas tem um efeito devastador
para a vitima quanto à agressão física e a violência psicológica ou moral. Os maus tratos
de idosos por "pessoas que deles cuidam" tampouco representam um problema novo. O
abuso é geralmente praticado por pessoas nas quais os anciãos depositam confiança:
familiares, vizinhos, cuidadores, funcionários de banco, médicos, advogados etc.
O perfil básico desse agressor é um adulto de meia-idade, geralmente um filho, em
geral financeiramente dependente da vítima e com problemas mentais e/ou dependente
de álcool ou de drogas. Estudo informa que as agressões mais freqüentemente praticadas
contra idosos são negligência, violência psicológica e abuso financeiro. O Conselho
Estadual do Idoso defende a estruturação da Rede de Atenção como alternativa para
proteger a vítima e para punir o agressor. A Rede de Atenção é a articulação de uma série
de atendimentos prestados aos idosos por diferentes entidades.
Com base neste tipificação dos crimes o Gráfico 1 apresenta os crimes contra a
pessoas idosa na cidade de Manaus no ano de 2020
GRÁFICO 1 – Tipos de violência a contra idosos.

Fonte: SEJUSC (2020)
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O gráfico 1 aponta que, em sua grande maioria a violência se dá no âmbito físico
(53,11%), ou seja, familiares agridem o idoso, usando sua força física e as vezes, segundo
Campos (2016, p. 25), instrumentos. Eles, os agressores, não se preocupam com o fato de
o idoso não possuir mais força física para empreender resistência ou reação.
Também a violência financeira (28,89%) ocorre. Ou seja, o idoso mesmo
independente de sua família financeiramente sofre todo tipo de abuso como o crime de
apropriação de bens do idoso, seja pela apropriação indébita de seus recursos e até do seu
patrimônio. Campos (2016) relata um caso clássico deste tipo de crime ocorrido na cidade
do Rio de Janeiro onde um idoso de 97 nos, proprietário de um gama considerável de
imóveis, passava muita necessidade, mesmo seus imóveis estando todos alugados.
A violência Moral/psicológica (8,33%) são também inferidas. Minayo (2018, p. 3)
aponta essas violências contra idosos, usado uma classificação do Ministério da Saúde,
como manifestas de (a) estrutural, aquele que é uma situação provocada por desigualdade
social; (b) interpessoal quando o idoso vive em conflito com suas interações e (c)
institucional quando os aparelhos doestado não funcionam
Como se observa na fala do autor, os atos violentos contra a pessoa idosa são
inúmeros, quando classificados, principalmente quando se trata da questão institucional,
ou seja, quando o governo não cuida de seus idosos, que já foram a população
economicamente ativa, com o devido respeito.
A tipologia de crimes financeiro patrimonial cresceu muito no ano de 2020 saindo
do patamar da ordem de 15,00% dos crimes denunciados para atingir 28,89%. Assim o
abuso de idosos é aceito como um problema crescente de saúde pública em todo o
mundo. Os idosos podem ser abusados ou negligenciados por profissionais de saúde,
cuidadores e membros da família.
Além da ameaça do COVID-19, os riscos dos idosos estão aumentando em termos
de abuso e negligência devido a motivos como isolamento social, medo da morte e
aumento da dependência de cuidadores. Enquanto outros tipos de idosos abusados ainda
não foram investigados devido às restrições da pandemia.
1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO
O grande número de pessoas idosas, em um país em desenvolvimento como o
Brasil, apresenta-se como uma questão social de grande relevância e precisa entrar na
pauta das discussões das políticas públicas brasileiras. Ao se pensar na efetivação dos
direitos para a população marginalizada, logo, evidencia-se a situação periclitante em que
a pessoa idosa está submetida. Neste sentido, para que realmente se possa garantir um
Estado Democrático de Direito ao público idoso, surge à necessidade de políticas públicas
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especificas para este segmento. Muitas são as ações voltadas para políticas publicas no
Brasil na tentativa de garantir o direito universal e integral a saúde.
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade (Artigo 9º, Título II, p. 7).
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Nessa perspectiva, o idoso precisa ter espaço para formar a cidadania, que participe
do meio social, que construa como sujeito que tem necessidade, que precisa ter respeito,
que seus direitos fluam com respaldo na prática, dando retaguarda real, atendendo seus
desejos.
A Lei 8.842, que instituiu a Política Nacional do Idoso (PNI), é a primeira lei brasileira
específica para assegurar os direitos da pessoa idosa. Essa política consiste em um conjunto
de ações governamentais que têm por objetivo assegurar os direitos de cidadania dos
idosos, partindo do princípio fundamental de que este é um sujeito de direito e deve ser
atendido de maneira diferenciada em cada uma das suas necessidades: físicas, sociais,
econômicas e políticas.
Apesar disso, essa política pouco vem contribuindo para a construção da cidadania,
pois aqueles que se encontram abaixo da linha de pobreza possuem tantas necessidades
básicas não atendidas que um salário-mínimo não basta para lhes garantir uma vida digna.
Neste sentido, nada mudará sem políticas públicas consistentes na busca da melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
Tais devem promover a solidariedade entre gerações, ou seja, diferentes grupos da
população necessitam de cuidados e atenção especial da sociedade política e civil, devido
à situação de vulnerabilidade que enfrentam, mas deve ser de forma equilibrada para a
implementação de políticas públicas que favoreçam uma sociedade mais justa. Política, é
entendida como forma de atividade ou de práxis humana, está ligada estreitamente ao
conceito de poder. Se os idosos não ocuparem seu espaço político, certamente outros o
ocuparão o que traz repercussões graves para a conquista da sua cidadania no contexto
democrático, especialmente na democracia participativa (Bobbio 1993).
Para o enfrentamento dessa realidade, os idosos buscam fortalecimento no espaço
público gerado pelo movimento social, fóruns e Conselhos de idosos, que lhes permitem
se posicionarem pela concretização de ideais democráticos, como a conquista de sua
cidadania. Além de a sociedade conhecer a realidade brasileira da pessoa idosa, compete
à própria pessoa idosa entender a sua inserção e o papel que desempenha nesta
sociedade, percebendo suas necessidades, reivindicando o respeito aos seus direitos, a sua
cidadania, contribuindo para uma nova visão do idoso e um esboço de outro paradigma
de velhice.
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Entende-se que política pública é o resultado da dinâmica do jogo de forças que se
estabelece no âmbito das relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos da
sociedade civil (BONETI, 1997, p. 188).
Depois de definida uma política pública, são elaborados programas, projetos e
pesquisas que continuamente devem ser avaliados por meio de um sistema de
acompanhamento buscando a solução para o problema que originou todas as atividades,
avaliando os processos, produtos e os impactos ocasionados. Estabelecem-se leis,
diretrizes, planos, resoluções, estatutos e demais decisões provenientes do poder público.
Mas, isso são decisões tomadas no âmbito de planos e programas. O mais importante é a
implementação desse aparato de governança que imporá certamente ações e atividades
que poderão fazer a diferença.
CONCLUSÃO
A intenção deste artigo não foi enfatizar fatos, atitudes e sentimentos negativos.
Buscou-se mostrar que é preciso investir, e muito, na efetivação da consciência social que
valoriza a experiência e a sabedoria das pessoas com mais de 60 anos hoje vivendo no país.
Ninguém duvida que o Estatuto do Idoso seja um excelente dispositivo legal, por meio do
qual, a sociedade dá um passo decisivo no reconhecimento da cidadania desse grupo
social, do seu protagonismo e de sua contribuição passada e atual.
O Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa aprofunda e
focalizam as diretrizes para atuação do poder público nos casos de abusos, maus-tratos e
negligências, responsáveis por provocar-lhes mortes, lesões, traumas e muito sofrimento
físico e emocional.
A violência contra o idoso é expressão da questão social que, nas últimas décadas,
vem assumindo proporções maiores por conta, sobretudo, das crises e mudanças que as
sociedades modernas vêm passando tanto na esfera da produção e reprodução das
relações sociais, econômicas e políticas quanto no que respeita ao mundo dos valores, da
ética e da cultura. Ela é, em síntese, o modo como o capitalismo global se espraia e se
reproduz sobre as sociedades, produzindo e reproduzindo antagonismos e desigualdades
que se expressam em diversas problemáticas sociais que se traduzem em injustiças sociais,
preconceitos, discriminações, desemprego, moradias indignas, saúde precária, violências
de toda ordem e entre elas a violência contra os idosos e, particularmente, os idosos.
Pontuando uma abordagem sobre o tema pode-se afirmar que falar da violência
contra a pessoa idosa é falar de um contexto social desigual e, para combater a violência
em primeiro plano, é necessário modificar a estrutura social do país. Sabe-se, no entanto
que as evoluções podem significar regressões, pois evolução implica em rupturas e
transformações que nem sempre se pode prever o seu curso.
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Assim:
a)

a relação constitutiva da vida

c)

o exercício da sensibilidade e o acolhimento à pluralidade etária e física;

d)

A diversidade do mundo que implica na garantia de direitos.
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b)
a necessidade da sociedade de conviver com os velhos assegurando direitos
inalienáveis;

Neste sentido percebeu-se no trabalho que a violência contra a pessoa idosa é um
problema complexo que requer a coordenação e conjugação de esforços entre pessoas de
vários setores profissionais, sociedade e família. Embora os recursos sejam importantes,
não constituem, por si só, a solução.
Com base nesses argumentos se podem destacar os seguintes elementos
considerados para a definição de violência contra idosos:
a) a natureza dos atos de violência, ou seja, as formas de violência a serem
incorporadas - física, verbal, moral, financeira ou psicológica provocam no idoso uma
profunda sensação de incapacidade;
b) o caráter que define o ato de violência, ou seja, se este expressa ou não exercício
de poder, força ou coerção são evidentes;
c) o âmbito onde acontece à situação de violência (agressor e agredido) compartilha
o mesmo domicílio;
d) a relação entre as pessoas implicadas na situação de violência, ou seja, deve
considerar-se o vínculo de parentesco ou a relação íntima atual ou anterior;
e) a tolerância ou legitimidade de atos de violência na sociedade, isto é, se alguns
atos são legitimados pela sociedade, significa que os desqualificam enquanto violência;
f) a distinção entre violência aleatória e violência de gênero; e,
g) os valores e normas que definem ou regulam a violência.
Alguns destes elementos geralmente são enfatizados nas distintas definições
utilizadas nas ciências sociais. Destacam-se os efeitos da violência, definindo a violência
contra idosos como um ato cometido dentro da família por um de seus membros, que
prejudica gravemente à vida, o corpo, a integridade psicológica, a liberdade de outro
membro da família. Ricos ou pobres, ativos ou com algum tipo de dependência, muitos
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idosos sustentam famílias, dirigem instituições e movimentam um grande mercado de
serviços que vai do turismo, ao lazer, à cultura, aos produtos farmacêuticos ou estéticos e
à assistência médica e social. Amar, respeitar e contar com os idosos é requisito
imprescindível de uma sociedade inclusiva e saudável.
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RESUMO: Ainda que existam leis e penas para os maus-tratos de animais, é necessário que
a justiça para eles seja levada de uma maneira célere, pois estamos tratando de seres vivos
indefesos, que, muitas vezes, sofrem consequências das crueldades humanas. Há estudos
que comprovam, de maneira evidente, que os animais são seres que possuem e
demonstram sentimentos de forma consciente, além de se comportarem de forma
parecida com a dos humanos. Para que os casos de maus-tratos diminuam ou cessem de
vez, devem ser realizadas campanhas para a conscientização das pessoas e projetos para
diminuir a quantidade de animais nas ruas, como, por exemplo, através de castração. Por
isso, o artigo científico em questão procura demonstrar que é preciso e necessário que a
luta pela proteção dos direitos dos animais tenha mais visibilidade no mundo jurídico, além
da busca pela conscientização e sensibilidade das pessoas perante estes animais, fazendo
com que aqueles que cometam tais atos sejam punidos de forma rígida e de acordo com
a gravidade de sua conduta.
PALAVRAS-CHAVE: Maus-tratos. Artigo científico. Visibilidade. Conscientização.
ABSTRACT: Even though there are laws and penalties for the mistreatment of animals, it
is necessary that justice for them is taken quickly, as we are dealing with helpless living
beings, which often suffer the consequences of human cruelty. There are studies that clearly
prove that animals are beings that have and demonstrate feelings consciously, in addition
to behaving similarly to humans. In order for cases of abuse to diminish or stop altogether,
campaigns to raise awareness of people and projects to reduce the number of animals on
the streets can be carried out, such as through castration, for example. Therefore, the
scientific article in question demonstrates that it is necessary and necessary for animals to
have more visibility in the legal world, in addition to the search for awareness and sensitivity
of people towards these animals, causing those who commit such acts to be strictly
punished and according to their actions.
KEYWORDS: Mistreatment. Scientific article. Visibility. Awareness.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito de animais domésticos. 3. A evolução histórica dos
animais na sociedade. 4. Maus-tratos e crueldade: proporcionar um sofrimento físico ou
psíquico ao animal. 4.1 Animais de rua e abandonados. 4.2 Abate de animais. 4.3
Escravização de animais de raça para cruzamento e procriação. 5. Proteção jurídica dos
animais. 6. Algumas medidas e soluções. 7. Conclusão. 8. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
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A proteção jurídica dos animais domésticos em relação aos maus-tratos é um tema
ainda pouco discutido no mundo jurídico, necessitando de mais atenção. Animais sentem
dor, frio, tristeza, raiva, assim como nós, portanto merecem ser tratados com respeito e
compaixão. Os animais domésticos são animais que se tornam indefesos perante os
humanos, facilitando a ação criminosa contra eles praticada. Além disso, esses animais
acabam criando afeto por seus donos de forma semelhante a sentimento de pais e filhos.
Nada justifica alguém maltratar um animal que, muitas vezes, não faz nada e acaba
sofrendo desnecessariamente com um ato ignorante. Por isso, devemos discutir mais sobre
o assunto no nosso cotidiano e fazer as pessoas entenderem que eles também são seres
de direitos e que se lhe ocorrerem algum mal propositalmente por algum ser humano, este
deverá sofrer as consequências de seus atos.
Os animais são seres sencientes, ou seja, seres que são capazes de perceber através
dos sentidos e possuem sentimentos de forma consciente. Eles possuem uma estrutura do
sistema nervoso central semelhante a dos humanos, o que também explica os seus
sentimentos.
Pesquisas e artigos científicos comprovaram que os animais sentem dor assim os
seres humanos, principalmente os animais domésticos, vez que estão mais ligados à vida
e ao cotidiano dos humanos e, por tal motivo, sua causa merece ganhar cada vez mais
visibilidade.
Para que esses casos de maus-tratos diminuam ou cessem de vez, devem ser
realizadas campanhas para a conscientização das pessoas e projetos para diminuir a
quantidade de animais nas ruas, como, por exemplo, através de castração.
Por isso, o presente estudo analisa a falta de eficiência e eficácia quando tratamos
de animais indefesos que sofrem com abandono, agressões, mutilações, envenenamento
e maus-tratos em geral, demonstrando que é necessário que haja uma maior
conscientização da comunidade jurídica e, que as pessoas tenham mais empatia com a
questão animal, além de levantar questões para reduzir ou acabar com os maus-tratos
praticados.
2. CONCEITO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
Animal doméstico é aquele que está em fase de domesticação e que o homem
consegue dominar de forma mais fácil, ou seja, esses animais sofrem um processo para se
adaptarem às condições de cativeiro, muitas vezes sendo usados como alimento, meio de
vestimenta ou pet de estimação. Alguns exemplos: cães, gatos, cavalos, ovelhas, galinhas,
patos, abelhas, hamsters, porcos e dentre outros.
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3. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ANIMAIS NA SOCIEDADE
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A evolução do relacionamento entre homens e animais está diretamente ligada à
História, onde os animais passaram por várias fases de evolução com o decorrer dos anos.
Inicialmente, os animais selvagens, como os lobos, que depois se tornaram descendentes
dos cães, andavam atrás dos homens para aproveitar os restos de comida que os humanos
deixavam após suas refeições.
Os homens começaram a perceber que havia interesse de ambas as partes e que se
dominassem e explorassem os animais, isso poderia facilitar sua vida. A partir disso, os
humanos conseguiam alimento de uma maneira mais prática e ainda ficavam mais
protegidos de ataques de outros animais. Dessa forma, passou-se a utilizar os animais
como auxiliares na caça e na agricultura. Após algum tempo, os animais também
começaram a serem empregados, também, nas pesquisas científicas, o que perdura até
hoje.
A Sociedade evoluiu e, com ela, a forma com que a causa animal era tratada. Com
efeito, os animais tornaram-se seres possuidores de direitos que integram a sociedade e
que são passiveis de relações afetivas com os homens, principalmente os animais
domésticos que possuem mais familiaridade com a convivência com os humanos. No
entendimento da doutora, professora de direitos ambientais e presidente da Liga de
prevenção da crueldade contra o animal, Edna Cardoso Dias, os animais:
São portadores de direitos inerentes à sua natureza de ser vivo e de
indivíduos de uma determinada espécie. Se observamos que os
direitos de personalidade do ser humano lhe pertencem como
indivíduo, e se admitirmos que o direito à vida é imanente a tudo que
vive, podemos concluir que os animais também possuem direitos de
personalidade, como o direito á vida e ao não sofrimento. E tal como
os juridicamente incapazes, seus direitos são garantidos por
representatividade, tornando-se esses direitos deveres de todos os
homens. […] Se cotejarmos os direitos de uma pessoa humana com
os direitos do animal como indivíduo ou espécie, constatamos que
ambos têm direito à defesa de seus direitos essenciais, tais como o
direito à vida, ao livre desenvolvimento de sua espécie, da
integridade de seu organismo e de seu corpo, bem como o direito
ao não sofrimento. (DIAS, 2006, p. 119-120).
4. MAUS-TRATOS E CRUELDADE: PROPORCIONAR UM SOFRIMENTO FÍSICO OU
PSÍQUICO AO ANIMAL
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Já podemos observar e comprovar que os animais possuem sentimentos, mas ainda
é preciso se aprofundar sobre o que pode ferir um animal tanto de forma física como de
forma psicológica.
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O sofrimento físico é a dor física que pode atingir, de maneira literal, uma parte do
corpo. Já o sofrimento psíquico é a dor mental, que afeta o subconsciente do ser. Este tipo
de sofrimento não afeta parte do corpo, porém, em muitos casos, podem ser atingidos os
dois sofrimentos de forma simultânea, onde a dor física também se tornar uma dor mental.
Esses sofrimentos se dão de diversas maneiras e ainda são bem usuais, pois muitos
animais acabam se tornando vítimas e sofrem com a ação violenta dos homens, sendo
usados como se fossem apenas instrumentos, coisas e objetos. Alguns desses sofrimentos
ocorrem com o abandono, a falta de alimentos, os abates cruéis, os envenenamentos, com
os animais que são usados em testes e pesquisas, com a escravidão de animais como
cachorros e gatos de raça para cruzamento e procriação em criadouros, animais que são
usados em rituais religiosos, dentre outros.
4.1 Animais de rua e abandonados
Os animais de rua são os que mais sofrem no dia a dia e que enfrentam várias
situações desagradáveis causadas pelos próprios humanos. Além de serem ignorados pela
sociedade, eles também são maltratados sem motivo algum e são tratados como se fossem
objetos. Podemos observar isso também quando falamos de atropelamento de animais,
onde as pessoas não dão importância se o animal está morto ou se está agonizando de
dor, não dando importância também para responsabilizar o autor de tal atrocidade. Claro
que nem sempre a pessoa é culpada, porém, dificilmente vemos alguém socorrendo um
animal vítima de atropelamento.
Os animais que são abandonados não estão acostumados a ficarem nas ruas, por
isso acabam sofrendo uma dificuldade maior para se adaptarem e aceitarem o abandono,
pois sabem que foram rejeitados.
O abandono é o que mais causa dor nos animais domésticos que estão mais
próximos do ser humano. Isso é muito comum quando o animal ainda é muito novo e está
se adaptando à nova família. Com isso ele normalmente fica muito agitado, acaba fazendo
muita bagunça e estragando algumas coisas, o que já motiva as pessoas a abandonarem
esses animais muito novos. Também pode acontecer o inverso e as pessoas abandonam
quando o animal já está mais velho e com alguns problemas de saúde.
É necessário expor o entendimento de Helita Barreira Custódio sobre os maus tratos
e o abandono dos animais:
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A crueldade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou
culposa (ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante
matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios
criminosos, por poluição ambiental, mediante dolorosas experiências
diversas (didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas,
tecnológicas, dentre outras), amargurantes práticas diversas
(econômicas, sociais, populares, esportivas como tiro ao voo, tiro ao
alvo, de trabalhos excessivos ou forçados além dos limites normais,
de prisões, cativeiros ou transportes em condições desumanas, de
abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas,
cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como lutas entre
animais até a exaustão ou morte, touradas, farra de boi, ou similares),
abates atrozes, castigos violentos e tiranos, adestramentos por meios
e instrumentos torturantes para fins domésticos, agrícolas ou para
exposições, ou quaisquer outras condutas impiedosas resultantes em
maus tratos contra animais vivos, submetidos a injustificáveis e
inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros atrozes
sofrimentos causadores de danosas lesões corporais, de invalidez, de
excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da indefesa
vítima animal. (CUSTÓDIO, 1997, p. 61).
Alex Natalino afirma que o abandono é “crime e quem comete tal delito deve ser
punido. Além de cruel e desumano, abandonar animais em logradouros públicos é crime
e quem cometê-lo deve ser punido com prisão, multa e perda da guarda do animal, de
acordo as leis vigentes”. (NATALINO, 2016, p.1).
O pensador e filósofo iluminista Voltaire (1694-1778) defendia os animais e
descreveu que eles são tão importantes à sociedade quanto o homem, pois os animais
também possuem sentimentos e lutam por sua sobrevivência:
Que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais são
máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem
sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam!
(...) Vês-me entrar em casa aflito, procurar um papel com inquietude,
abrir a escrivaninha, onde me lembra tê-lo guardado, encontrá-lo, lêlo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos de aflição
e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê com os mesmos
olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda parte com
ganidos dolorosos, entra em casa agitado, inquieto, desce e sobe e
vai de aposento em aposento e enfim encontra no gabinete o ente
amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos ladridos, com
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saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão, que tão
prodigiosamente vence o homem em amizade, pregam-no em cima
de uma mesa e dissecam-no vivo para mostrarem-te suas veias
mesentéricas. Descobres nele todos os mesmos órgãos de
sentimentos de que te gabas. Responde-me maquinista, teria a
natureza entrosado nesse animal todos os órgãos do sentimento sem
objectivo algum? Terá nervos para ser insensível? Não inquines à
natureza tão impertinente contradição.(VOLTAIRE, em resposta a
Descartes em dicionário filosófico, 1764).
Além disso, temos uma frase de Charles Darwin, quando discorreu acerca do tema:
Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas
suas faculdades mentais…os animais, como os homens, demonstram
sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. (DARWIN, a descendência
do homem e seleção em relação ao sexo, 1871, pág. 34).
É verdade que alguns animais tendem a ser mais dóceis do que outros, mas, além
da própria personalidade, o comportamento de cada animal depende da forma de como
ele é criado. Exatamente por isso a maioria dos animais que são criados com carinho, amor
e atenção tendem a ser mais dóceis e amigáveis com os humanos. Os que são criados sem
esses sentimentos acabam se tornando agressivos. A partir desse ponto, pode ser
percebido que isso pode ocorrer com vários animais, porém, a tendência histórica e
evolutiva também influencia esse fator, pois há animais que foram criados ou treinados
para serem agressivos e outros não tiveram nem a chance de serem domesticados.
Exemplo disso são os cachorros da raça Pitbull que popularmente possuem uma reputação
ruim e são conhecidos como uma das raças de cachorro mais perigosas por seu
comportamento, mas o comportamento do animal irá depender, principalmente, da forma
como ele é tratado.
4.2 Abate de animais
Partindo do fato de animais terem sentimentos, podemos notar que aqueles
encaminhados para o abate sofrem com um tremendo estresse e tensão no momento em
que serão abatidos. Além disso, os animais que sofrem no momento do abate e que irão
servir como comida acabam liberando toxinas que fazem com que a sua carne não seja tão
boa.
Para que isso acabe, o setor pecuário deve ter cuidados a partir da criação desses
animais até o momento de sua morte, mantendo o animal em um ambiente limpo,
espaçoso, com alimentos saudáveis e água fresca, sem adversidades climáticas e
diminuindo o uso de bastões de choque. No transporte, devem ser observadas as
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distâncias que os animais irão percorrer e as condições dos veículos, além da quantidade
ideal de animais para cada transporte, evitando superlotação.
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Cada espécie possui um método certo para que a sua morte ocorra sem sofrimento
e isso deve ser observado para todo e qualquer abate, fazendo com que o animal não sinta
dor durante a sua morte, além de deixar a carne do animal mais macia para quem for
consumir, caso o motivo do abate tiver sido para isso.
Além disso, deve-se incentivar a prática do abate humanitário, que é um processo
onde os animais ficam inconscientes, evitando que os mesmos sofram no momento de sua
morte.
4.3 Escravização de animais de raça para cruzamento e procriação
As pessoas se encantam com os animais de raça pura, pois acham que eles são os
que mais chamam atenção e são os mais atrativos. Porém, muitos não sabem a realidade
que é para que um filhote de raça seja gerado. Os animais, principalmente os de raça,
muitas vezes são gerados a partir de um criadouro que obriga os animais a procriarem e
se reproduzirem para que os seus donos aumentem os seus lucros financeiros.
Nem sempre acontece, mas ainda há muitos lugares clandestinos que fazem com
que os animais virem verdadeiros escravos para a reprodução de filhotes de raça, onde são
explorados e vivem em condições deploráveis e insalubres, sofrendo maus-tratos por parte
dos humanos ou até mesmo de outros animais mais agressivos. As fêmeas, normalmente,
são as que mais sofrem nesse processo, pois é ela que irá carregar os filhotes e muitas
vezes, quando se trata de mamíferos, é a que irá precisar alimentar os filhotes.
Podemos citar os Pugs como exemplo de animal de raça que possui uma má
formação física e, consequentemente, insuficiência respiratória, mas que as pessoas ainda
continuam permitindo a sua deformação e não procuram soluções para que o animal dessa
raça continue se reproduzindo, mas de uma maneira que possa alterar esse problema,
apenas visando o lucro que irão obter com a venda de um animal dessa raça.
É necessário esclarecer e mudar a mentalidade das pessoas de normalmente querer
ter apenas um animal de estimação se for de raça e dar mais oportunidades aos animais
sem raça, os chamados vira-latas. Além disso, devem ser aumentadas as fiscalizações para
criadouros de animais de raça para que não aconteça esse tipo de maus tratos aos animais
e que seja investigado caso haja alguma denúncia de criadouros clandestinos.
5. PROTEÇÃO JURÍDICA DOS ANIMAIS
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Diante da proteção jurídica em relação aos maus-tratos aos animais, há muitas leis,
inclusive alguns Estados brasileiros também criam leis para tentar diminuir os maus-tratos,
mas podem ser citadas algumas como principais.
Inicialmente podemos falar sobre o tema na carta magna, onde o artigo 225, § 1º,
inciso VII da Constituição Federal Brasileira de 1988, define que cabe ao Poder Público
proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade.
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Art. 225 da CF- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder
público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.
O abandono de animais é crime previsto no artigo 164 do Código Penal.
Art. 164 do CP - Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia,
sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte
prejuízo:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.
O direito penal deve se tornar mais rígido quando se trata de animais, para que a
proteção a eles seja mais efetiva e para que cada ato tenha uma penalidade equivalente.
A Lei de Crimes Ambientais no 9.605 de 1998, em seu artigo 32 trata sobre a
criminalização em relação aos abusos, maus-tratos, ferimentos e mutilações aos animais,
in verbis:
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
quando existirem recursos alternativos.
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§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas
descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5
(cinco) anos, multa e proibição da guarda.
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§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte
do animal.
A Unesco, em 1978, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Animais e
declarou que o abandono é um ato cruel. Além disso, essa declaração define alguns direitos
dos animais e veda alguns atos de maus-tratos. Alguns exemplos:
Artigo 2:
a) Cada animal tem direito ao respeito.
b) O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito
de exterminar os outros animais, ou explorá-los, violando esse
direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos
outros animais.
c) Cada animal tem direito à consideração, à cura e à proteção do
homem.
Artigo 3:
a) Nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis.
b) Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem
dor ou angústia.
Artigo 4:
a) Cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito
de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo e aquático, e
tem o direito de reproduzir-se.
b) A privação da liberdade, ainda que para fins educativos, é contrária
a este direito.
6. ALGUMAS MEDIDAS E SOLUÇÕES
Além de algumas soluções e medidas já citadas nos tópicos anteriores, vale
acrescentar outras medidas importantes que podem ser tomadas para melhorar a vida dos
animais domésticos ou para reduzir com a prática dos maus-tratos.
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O deputado estadual do Amazonas, João Luiz, apresentou e defendeu o projeto de
lei nº 156/2021, que autoriza médicos veterinários a realizarem o protocolo CED, que já é
utilizado em outros países, se tratando de um protocolo de Captura, Esterilização e
Devolução.
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O protocolo possui o objetivo de controle e redução populacional de gatos e cães
de rua, controle da doença da raiva e dentre outros. Para que os animais que passaram por
esse procedimento sejam identificados, seria realizada uma marcação na ponta da orelha
esquerda. Tal procedimento ocorre com a sedação e esterilização e, após o processo, é
feito um pequeno corte minimamente invasivo na orelha do animal.
Justificou o deputado estadual João Luiz:
O animal não será submetido a nenhuma situação de risco ou de dor.
Os médicos veterinários, devidamente registrados no Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV), irão aproveitar a sedação
aplicada na castração para realizar a marcação. Desta forma, os
animais castrados serão identificados, evitando que, em uma possível
reincidência de captura, seja submetido a uma nova, e desnecessária,
cirurgia de esterilização [...] Sendo assim, destaco que o objetivo da
nossa proposta é manejar colônias e reduzir de maneira substancial
a quantidade de gatos e cães de rua no Estado. O processo envolve
captura, castração, marcação de orelha para identificação e
devolução. Ou, dependendo da possibilidade, o animal será abrigado
e destinado a adoção. (LUIZ, 2021).
Ainda em relação à escravização de animais para cruzamento, uma medida simples
que deve ser tomada é o aumento de fiscalização em criadouros de animais, penalizando
os responsáveis de tal prática. Caso alguém se interesse em comprar um animal de
estimação, deve verificar onde pode comprar de criadores sérios e responsáveis, para que
seja evitado o aumento e incentivo de criadouros clandestinos.
Além das medidas citadas, devemos incentivar também a adoção, onde a pessoa
não precisa pagar nada para ter um animal de estimação e ainda cuida de um ser que
precisa de um lar e de pessoas responsáveis que possam lhe oferecer amor.
Para finalizar esse tópico: Prefira produtos livre de crueldade (cruelty free), que não
utilizam animais para testar seus produtos; ajude associações que cuidam dos animais;
incentive e colabore com a alimentação dos animais de rua; denuncie qualquer prática de
maus-tratos; busque conscientizar as pessoas em sua volta.
7. CONCLUSÃO
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O artigo em questão retratou apenas algumas formas de maus-tratos que ocorrem
com frequência no cotidiano, pois ainda há muitas outras formas maltratar um animal
doméstico. Além disso, apresentou medidas e algumas soluções para que os maus-tratos
sejam reduzidos ou cessados, além de mostrar como ainda falta uma maior atenção
quando tratamos das punições necessárias para cada caso. No Brasil ainda há poucas leis
que tratam sobre o assunto, fazendo com que algumas ações que envolvem os maus-tratos
não tenham a punição adequada à gravidade do crime praticado.
O objetivo principal era sensibilizar e conscientizar, mostrando que todos podem
contribuir para ajudar esses animais tão indefesos e que são muitas vezes invisíveis perante
a sociedade.
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