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PEC DOS PRECATÓRIOS SERÁ UMA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CALOTE NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?
EDSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA: Bacharel em
Direito, Especialista em Direito Tributário;
Consultor Tributário; contabilista, inclusive com
expertise em contabilidade tributária e autor de
artigos publicados em revistas especializadas,
bem como autor do livro: Crimes contra a ordem
tributária: conflitos das normas de combate à
sonegação fiscal com os novos paradigmas da
era digital das modernas governanças
corporativas públicas e privadas; experiência de
42 anos, tendo exercido funções de Gestão
Tributária, bem como de Assessor da Diretoria
Financeira em empresas privadas.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2021, conhecida como PEC dos
Precatórios do Governo Federal foi apresentada em 10/8/2021 junto à Câmara dos
Deputados, conforme EMI nº 00206/2021-ME, de 31/7/2021, assinado pelo Ministro da
Economia Paulo Guedes, com objetivo de alterar os artigos 100, 109, 160, 166 e 167, da
CF/1988, bem como acrescentar os artigos 80-A e 101-A no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Nesse sentido, o Ministro Paulo Guedes esclarece que no exercício de 2021 será
gasta a quantia estimada em R$54,4 bilhões com pagamentos de condenações de
sentenças judiciais, não obstante, para o exercício de 2022, estima-se que R$89,1 bilhões
serão necessários.
Além disso, menciona que os recentes impactos fiscais, regulamentação da Renda
Básica Universal por sugestão do Fundo de Erradicação da Pobreza resultarão num gasto
de R$93,7 bilhões; por esse motivo, pretende-se evitar um colapso financeiro e da máquina
pública diante do exaurimento dos recursos discricionários das despesas de condenações
judiciais.
Assim, o Ministro Paulo Guedes argumentou que com as novas regras denota
absoluta proporcionalidade e razoabilidade da proposição a qual está sendo submetida ao
legislativo.
A comissão especial da PEC dos precatórios foi instalada na Câmara dos Deputados
em 22/9/2021 (quarta-feira), sendo que foi eleito Presidente do Colegiado o Deputado
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Diego Andrade (PSD-MG), enquanto o Relator foi o Deputado Hugo Motta (RepublicanoPB), entre outros participantes.
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Assim, alguns parlamentares manifestaram os seus entendimentos sobre a proposta
em questão, argumentando: algumas contas não batem; o texto é inexequível; como ficam
os credores que litigaram mais de 15 anos para receber e ter que esperar mais tempo?
Todos devem ser ouvidos não de forma atropelada; devemos pensar melhor; a proposta é
uma afronta à coisa julgada; por sua vez, o presidente do colegiado manifestou que o
objetivo é estender a mão do governo a quem precisa, que são as pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade social, aliás, ele se refere àqueles inscritos no Bolsa Família,
enfim, percebe-se que os debates prometem ser acalorados.
De maneira que, para que possamos entender o que está ocorrendo com o
orçamento da União é necessário um estudo mais detalhado sobre finanças públicas. No
Brasil, em termos comparativos, somos sabedores de que a gestão das empresas privadas
é mais profissional do que a gestão da administração pública.
Enfim, é notório que no orçamento público as despesas são orçadas por meio de
receitas que poderão cobrir os gastos, havendo um equilíbrio ou não; com isso, quando
mal administrado, gera um déficit, o que não ocorre com a gestão das empresas privadas,
pois as receitas condicionam os desembolsos para pagamento de despesas, enquanto na
gestão pública são as despesas, isto é, os gastos que determinarão o valor da receita.
Diante disso, prevalecer de um mecanismo constitucional para cobrir uma
ingerência das finanças públicas sob alegação que estaria ajudando a camada mais
necessitada da população, mas prejudicando outra parte da população também
necessitada é na verdade um calote “devo não nego, pago quando puder”.
De fato, vários brasileiros estão em situações lastimáveis esperando pelo
recebimento dos precatórios, a exemplo dos aposentados que litigaram durante décadas
e com risco de aumentar ainda mais o tempo do tão esperado precatório, isto é, a proposta
não tem sentido lógico-jurídico tampouco ético e de justiça.
Em outras palavras, em relação aos rombos da previdência, supostamente o
aposentado é um verdadeiro “boi de piranha”, em que as governanças públicas do País,
com objetivo de sensibilizarem a opinião pública, utilizam argumentos de que os aumentos
nos benefícios da aposentadoria trariam impactos financeiros à União, conforme
presenciamos no julgamento do Tema 1102 no STF.
Também, as pessoas jurídicas foram prejudicadas com a Pandemia do Coronavirus
- COVID 19 e sua variante, por isso, há uma expectativa de receber na justiça direitos
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proporcionando aumento no caixa da empresa, com isso, podendo aumentar sua produção
destinada à comercialização.
Por outro lado, o executivo e o judiciário poderiam no decorrer da tramitação
judicial efetuarem encontro de contas quando o credor também é devedor da Fazenda
Pública, por exemplo, os aposentados nos casos dos empréstimos consignados
descontados dos proventos, das pessoas físicas, bem como as pessoas jurídicas sobre
tributos federais.
Além disso, aquele credor portador de doença grave que efetuou pagamento
indevido do IR da previdência complementar, plano PGBL com o imposto já contabilizado
nos Cofres Públicos da União, somos sabedores de que a Fazenda Nacional, SRFB e a justiça
procrastinam um pagamento do IR líquido e certo, referente às ações na justiça ou
administrativamente junto a SRFB, que poderá satisfazer o credor de ofício, aliás, muitos
idosos aposentados estão em situações lastimáveis com empréstimos consignados, nesse
sentido, entendemos que a demora da restituição ao credor é um ato de desumanidade.
Nesse caso não cabem precatórios, a exemplo de outras ações, mas a administração
pública não satisfaz o credor na sua obrigação de pagar tão somente por ingerência da
mesma, ou podemos classificá-lo como “calote diferido”?
Portanto, o objetivo da proposta no que diz respeito ao bolsa família nos fez lembrar
as “pedaladas fiscais” do Governo Dilma Rousseff, ocasião em que a Caixa Econômica
Federal arcou com as despesas financiando o Tesouro Nacional, entretanto, caso a PEC dos
precatórios seja aprovada pelo legislativo nos parece que estaremos diante da
institucionalização do “calote da administração pública”.
Enfim, o legislativo prevalecerá de um mecanismo constitucional para cobrir uma
ingerência das finanças públicas sob alegação que estaria ajudando a camada mais
necessitada da população, no entanto, injustamente, prejudicará outra parte da população
também necessitada, em outras palavras, na verdade entendemos que é a
institucionalização do calote na administração pública: “devo não nego; pagarei quando
puder”. (Paulo Guedes)
7
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DA NORMATIVIDADE À INSTITUCIONALIDADE: CONTRIBUIÇÕES DO PRINCÍPIO
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RAFAEL CASCARDO CARDOSO DOS SANTOS:
Mestre em Direito Público pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
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Resumo: Este trabalho busca examinar, num primeiro momento, os principais estudos da
literatura nacional a respeito do princípio republicano e seu conteúdo normativo,
verificando, também, a forma pela qual o Supremo Tribunal Federal vem interpretando este
princípio estruturante. Em seguida, a empreitada move-se em direção dos problemas
brasileiros que seriam adequadamente enfrentados pela normatividade republicana, desde
que esta fosse mediada por instituições que reflitam tal norte axiológico. Ao final, a
exposição se volta à frente prescritiva, visando à propositura de mecanismos institucionais
novos, orientados pelo princípio republicano, bem como a valorização de outros já
existentes, com o fito de oferecer respostas aos problemas identificados.
Palavras-chave: princípio republicano; participação; pragmatismo
Abstract: This work aims to assess firstly the main legal studies about the republican
principle and its normative content, as well as verifying how the Supremo Tribunal Federal
is applying this structural principle. Afterwards, it tackles the Brazilian social and political
issues that could adequately be addressed by the republican normativity, provided that it
is mediated by institutions that reflect this axiological ground. At last, the study takes a
prescriptive turn, aiming at offering new institutional mechanisms, guided by the
republican principle, as well as promoting those that already exist, in order to suggest
answers to the identified issues.
Keywords: republican principle; participation; pragmatism
SUMÁRIO: 1 – Introdução; 2 - O princípio republicano na Constituição Federal: o que
dizem a doutrina e o Supremo Tribunal Federal?; 3 - A ampla distância entre fato e norma:
desafios sociais, políticos e econômicos da realidade brasileira; 4 - Para além da crítica
normativa: pensando a institucionalidade do princípio republicano; 5 – Considerações
Finais; 6 - Referências
1 – Introdução
O trabalho tem como ponto de partida o princípio republicano tal como previsto no
direito constitucional positivo. Em outras palavras, não será objeto da presente análise a
fonte axiológica deste princípio, pautado na filosofia política republicana. Destarte,
eventuais pontos de contato entre o fundamento e o conteúdo do princípio serão
explorados unicamente na medida em que necessários para os objetivos deste estudo.
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Feito este esclarecimento inicial, a primeira parte do trabalho volta-se à revisão da
literatura mais relevante na temática do princípio republicano. Busca-se, portanto, abordar
as diversas facetas que vêm sendo conferidas a este preceito na ordem constitucional
brasileira, cuja relevância decorre dos seu próprio status como fundamento da Carta Maior.
Sem embargo, o princípio também será enfrentado sob a perspectiva do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que, inobstante não se trate do único intérprete da Constituição
Federal, a Corte Constitucional constitui importante lócus para avaliar o emprego do
preceito com correição técnico-jurídica.
Após a etapa eminentemente normativa, alguns problemas sociais, políticos e
econômicos subjacentes à realidade brasileira serão expostos, sem pretensões de
exaurimento. Com efeito, a proposta consiste em apresentar, à luz de estudos de sociologia
e ciência política, certas patologias que permeiam a ordem social brasileira e que poderiam
ser adequadamente enfrentadas a partir das concepções anteriormente apresentadas a
respeito do princípio republicano.
Por fim, o trabalho se encerra destacando a importância da ponte entre
normatividade e institucionalidade para fins de construção de uma sociedade, de fato, mais
republicana, destacando experiências brasileiras bem-sucedidas que caminharam abaixo
do radar e alguns caminhos para desenvolvimento futuro.
2 - O princípio republicano na Constituição Federal: o que dizem a doutrina e o
Supremo Tribunal Federal?
A literatura brasileira não é pródiga em estudos a respeito do princípio republicano,
mas os trabalhos existentes compensam o déficit quantitativo com empreendimentos da
mais elevada qualidade.
De início, cumpre trazer as lições de Ricardo Lewandoswki sobre o tema. Lewandoski
inicia sua exposição destacando o caráter fundamental do princípio republicano ao
garantir, tal como os princípios democrático e federativo, a identidade e a estrutura da
ordem político-constitucional. Não obstante sua fundamentalidade, referido princípio teria
baixa densidade normativa, o que torna indispensável o desenvolvimento de seus
elementos.1
Para isso, revela-se necessário explorar a origem do termo res publica, que remonta
à ideia de Cícero segundo a qual a gestão da coletividade se daria por meio de “uma
1 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reflexões em torno do princípio republicano. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. v. 100, jan/dez 2005, 189-200. pp. 189-190
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comunidade de interesses organizada, sob a égide da lei ”.2 Tal entendimento sobre a
República foi retomado no século XVIII, embora em formatações distintas, por Rousseau e
Kant, com o intuito de fundamentar a igualdade e a liberdade igual entre os cidadãos.3
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Na modernidade, os movimentos emancipacionistas norte-americano e brasileiro
buscaram se contrapor ao regime monárquico ao qual as colônias foram submetidas, o
que acarretou a ênfase de que, numa República, a governança deve ocorrer mediante a
eletividade, temporariedade e responsabilidade dos governantes.4 Por sua vez, os
mandatários extraem sua legitimidade do sistema representativo desde que este seja
adequadamente orientado pelo sufrágio universal e secreto, pelo pluripartidarismo, pela
liberdade de expressão e de reunião, pela capacidade de as minorias encontrem expressão
no plano político, bem como a partir de mecanismos de participação direta do cidadão na
política.5
A ideia de República também frisa a existência de deveres fundamentais do cidadão
em face da coletividade, tais como o “dever de tolerância, de solidariedade, de respeitar os

outros, de superar o egoísmo pessoal, de defender a liberdade, de observar os direitos das
pessoas e de servir o bem comum”.6 Além disso, a República exige uma comunidade

orientada pela virtude cívica, isto é, composta por cidadãos que repudiem a corrupção, a
prevaricação e a discriminação, seja por razões intrínsecas – senso moral aguçado – ou
instrumentais – obtenção de estima social.7
Ao se voltar à Carta Constitucional, Lewandowski afirma que o princípio republicano
constitui fundamento do “sentimento constitucional” brasileiro, que se reflete na repulsa
ao passado autoritário que precedeu a Constituição de 1988 e no projeto comum de
promoção da igualdade, dos direitos fundamentais e da democracia.8 Este princípio se
irradia na ordem constitucional sob a forma de periodicidade de mandatos políticos – art.
27, §1°, 28, 29, I e II, e 82 -, da igualdade de acesso dos cidadãos aos cargos públicos – arts.
14, §3° e 37, I -, de superação da desigualdade e de qualquer discriminação, além de ser
contrário aos privilégios – arts. 1°, I e II; 3°, I, III e IV. Os deveres impostos à Administração
Pública – art. 37 - também são apresentados como decorrência do princípio republicano,
na medida em que preveem diretrizes à consecução de pautas públicas, coibindo a
2 Ibid. pp. 190-191
3 Ibid. 191-192
4 Ibid. pp. 192-193
5 Ibid. pp. 194-195
6 Ibid. pp. 195-196
7 Ibid. pp. 196-197
8 Ibid. p. 198
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penetração de interesses privados. Para criar uma estrutura de incentivos que fomente a
atuação adequada do agente público, o princípio republicano fundamenta as graves
sanções para os casos de cometimento de improbidade administrativa – art. 15, V e 37,
§4°.9
Para Lewandowski, a ação popular constitui importante ferramenta para proteção
de bens jurídicos caros à República – art. 5°, LXXIII e 129, II -, sendo derivada
normativamente do princípio republicano. Por outro lado, os deveres dos cidadãos na
esfera pública também foram contemplados, de modo que o princípio republicano
fundamenta as condições e restrições de acesso ao poder político com o escopo de
proteger as instituições contra investidas corrosivas à normalidade de seu funcionamento
– art. 14, §9°. Ao final, Lewandowski ressalva que o princípio republicano terá sua eficácia
calibrada à luz do grau de maturidade cívica dos cidadãos, que devem ter consciência dos
seus deveres diante da comunidade política.10
A seu turno, Barcellos traça amplo histórico da ideia de República, desde Aristóteles
até os dias atuais. Há, porém, um fio condutor no percurso que será matizado à luz das
necessidades históricas contextuais: a restrição ao poder absoluto e a limitação ao exercício
do poder político.11 No curso do século XVIII, porém, a República passou a ser utilizada
como forma de governo contraposta à monarquia, que Barcellos considera tributária a
quatro fatores da época: (i) a consolidação das monarquias absolutas, com sua
concentração de poder e personalismo; (ii) a associação iluminista da monarquia com a
“idade das trevas”, arbitrária por essência, ao passo que a República seria dotada de
racionalismo e permeada pelo autogoverno dos homens sobre si mesmos; (iii) a defesa do
protestantismo da República em contraposição ao catolicismo ortodoxo, que servia de
sustentáculo à monarquia absoluta, auxiliou a crítica aos fundamentos religiosos desta
forma de governo; e (iv) a primeira experiência republicana moderna – norte-americanafoi enfática em fixar a contraposição ao regime monárquico.12 Em outras palavras, há dois
sentidos à República no curso histórico: (i) um menor, que consiste na forma de governo
contraposta à monarquia; e (ii) outro, mais abrangente, que se imbrica com os valores do
Estado de Direito e o respeito aos direitos fundamentais.13
No âmbito constitucional, o sentido amplo de república orienta cinco princípios, a
saber: (i) da igualdade; (ii) da liberdade individual e política; (iii) da soberania popular; (iv)
9 Ibid. p. 199.
10 Ibid. p. 199-200
11 BARCELLOS, Ana Paula de. Princípio Republicano. In: TORRES, Ricardo Lobo et al (org.). Dicionário de
Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Eslevier, 2011. p. 1173
12 Ibid. pp. 1175-1177.
13 Ibid. p. 1177
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do Estado de Direito; e (v) da separação de poderes. Lado outro, a república como forma
de governo dá azo a três princípios instrumentais à igualdade e à soberania popular: (i)
princípio da representatividade ou eletividade; (ii) princípio da periodicidade dos
mandatos; e (iii) princípio da responsabilidade política. Por se tratar de princípio
estruturante, o princípio republicano atua também como importante vetor interpretativo,
de modo que, quando o intérprete estiver diante de várias exegeses possíveis do texto
constitucional, deverá prestigiar aquela que confere maior efetividade ao princípio
republicano.14
Barcellos procede, ainda, a importante reflexão a respeito da compatibilidade das
monarquias com o princípio republicano. Sua conclusão, com a qual concordamos, é de
que o princípio republicano é compatível com as monarquias contemporâneas, uma vez
que a preocupação nodal daquele princípio reside na forma de exercício do poder político
– e não na forma de governo em questão. Nas monarquias contemporâneas, como as
existentes no Reino Unido, na Espanha e na Suécia, tal forma de governo coexiste
perfeitamente com os direitos fundamentais e a separação de poderes. Aliás, os agentes
públicos se sujeitam, com exceção do Rei ou Rainha, à eletividade periódica e à
responsabilidade política. Destarte, a maior diferença entre repúblicas e monarquias
contemporâneas residiria na tradição política e cultural, uma vez que ambas possuem
estruturas igualmente republicanas de governo.15
Por fim, Sarmento busca efetuar retrospecto do princípio republicano nos últimos
30 anos da Constituição da República, traçando algumas patologias sociais verificadas no
decurso do período e que serão melhor abordadas na seção seguinte. Ao adentrar o
conteúdo do princípio republicano, Sarmento começa por destacar seu importante papel
hermenêutico decorrente de sua estatura axiológica, que deve servir de horizonte de
sentido na interpretação de outras normas constitucionais e infraconstitucionais, sem
prejuízo da sua aplicação direta nas relações sociais.16 Além disso, o princípio republicano
desempenha as três funções conferidas pela doutrina às normas constitucionais: normas
de organização, normas definidoras de direitos e normas programáticas.17
14 Ibid. pp. 1177-1186.
15 Ibid. pp. 1186-1188
16 SARMENTO, Daniel. O princípio republicano nos 30 anos da Constituição de 88: por uma República
inclusiva. In: SARMENTO, Daniel. República, inclusão e constitucionalismo: escritos constitucionais. Editora
Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018. p. 8
17 Esta classificação já consolidada foi elaborada por Barroso. Apud SARMENTO, Daniel. O princípio
republicano nos 30 anos da Constituição de 88: por uma República inclusiva. In: SARMENTO, Daniel.
República, inclusão e constitucionalismo: escritos constitucionais. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.
p. 8

15

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em sintonia com as ponderações traçadas pro Barcellos, Sarmento entende que há
componentes do princípio republicano que constituem verdadeiras cláusulas pétreas,
como o Estado Democrático de Direito – art. 60, §4°, II – e a igualdade – art. 60, §4°, IV. Por
outro lado, o regime republicano em si poderia ser modificado mediante novo plebiscito,
tal como o realizado em 1993 – art. 2° ADCT -, desde que eventual mudança para o regime
monárquico se enquadre nos moldes constitucionais contemporâneos.18
No tocante ao conteúdo do princípio, Sarmento oferece os seguintes preceitos: (i)
elegibilidade e temporariedade dos mandatos; (ii) responsabilidade dos governantes e
autoridades por seus atos; (iii) igualdade republicana, que consiste ir além da igualdade
formal e impedir a perpetuação de relações de dominação na aplicação da lei – igualdade
perante a lei – e na elaboração da lei – igualdade na lei -, sendo, também, contrária a toda
forma de desigualdade material; (iv) liberdade como não dominação, compreendida como
liberdade política, que pugna por mecanismos de controle de poder estatal e se mostra
incompatível com modelos institucionais formais ou informais que preveem poderes
arbitrários a qualquer agente; (v) separação entre público e privado mediante regras de
impessoalidade, transparência e controle de gestão na República; e (vi) a participação do
cidadão na coisa pública como ideal normativo a ser perseguido, o que foi incentivado
mediante a previsão constitucional da ação popular, pelo voto obrigatório – visto não só
como um direito, mas como um dever cívico - e os mecanismos de democracia participativa
previstos na Constituição – plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis.19
Como aponta Sarmento, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de
exteriorizar alguns destes componentes, conforme se verifica de decisão tomada sob o
pálio da Constituição da República de 1969 em que se afirmou que a República pressupõe
a temporariedade dos mandatos eletivos.20 No tocante à responsabilidade
governamental, o princípio republicano é adotado pelo STF numa leitura restritiva da
imunidade penal do art. 86, §4° CF, bem como das cláusulas que garantem o foro por
prerrogativa de função.21
Lado outro, a separação entre público e privado também é permeada por influxos
do princípio republicano nas decisões do STF. É o que se constata de decisão chancelando
a vedação à prática enraizada do nepotismo.22 Além disso, o STF pôde conferir máxima
efetividade ao princípio da publicidade na gestão da coisa pública, afirmando a validade
da divulgação na internet do contracheque dos servidores públicos, fixando votações
18 Ibid. pp. 8-9
19 Ibid. pp. 9-23.
20 Ibid. p. 11.
21 Ibid. pp. 12-14
22 Ibid. p. 19
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abertas no processo de impeachment e destacando o caráter excepcional das votações
secretas no Congresso Nacional, além de garantir a transparência das doações de
campanha eleitoral.23 Aliás, a esfera eleitoral trouxe exemplo paradigmático de manejo
deste componente a partir da vedação, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI
4.650, do financiamento empresarial de campanhas políticas, garantindo a mitigação dos
efeitos nefastos do poder econômico na política, além de reduzir a gigantesca
desigualdade verificada no âmbito eleitoral.24
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Por fim, cumpre mencionar o importante trabalho de Conrado Hübner Mendes, que
mapeou os acórdãos do STF de 1988 a 2018 que foram decididos com base no princípio
republicano. Desta pesquisa, Mendes localizou 49 acórdãos, cujos fundamentos apontam
para cinco diferentes facetas do princípio republicano: (i) núcleo dos princípios da
impessoalidade e da moralidade administrativa; (ii) igualdade perante a lei; (iii) controle
público das decisões que impactam a política – aqui se incluindo a decisão que vedou o
financiamento empresarial de campanhas políticas -; (iv) parâmetro para o regime de
cooperação entre administração pública e entidades privadas não lucrativas; e, (v)
curiosamente, como fundamento da Lei da Anistia.25 Na sua reflexão crítica sobre o
resultado, Mendes pondera que tem sido pouco o uso do princípio republicano para
fundamentar a participação social nas deliberações públicas e no equilíbrio entre poderes
- tanto das instituições estatais, quanto das instituições da sociedade civil.26 Por fim,
Mendes afirma que há quatro traços da Constituição Federal incompatíveis com o
republicanismo, são eles:
1) a concentração de poderes discricionários que a Constituição
franqueia ao Poder Executivo, como na política fiscal da União ou na
definição do “interesse social” para fins de reforma agrária;
2) a consolidação de prerrogativas especiais a grupos privilegiados,
notadamente políticos, magistrados e militares;
3) a combinação de poderes de difícil controle, ou de difícil
contestação, no STF, órgão em que convergem o sistema de controle
de constitucionalidade, um dos mais expansivos do mundo, capaz de
23 Ibid. p. 20
24 Ibid. p. 19
25 MENDES, Conrado Hübner. Constituições Brasileiras [1946 e 1988]. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING,
Heloisa Murgel (Orgs.). Dicionário da República: 51 Textos Críticos. 1ª Edição, São Paulo: Companhia das
Letras, 2019. pp. 91-92.
26 Ibid. p. 92.
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derrubar leis e atos administrativos, e a cúpula de um sistema recursal
centralizado;
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4) a dependência do modelo constitucional de prestação de contas
de um órgão ligado ao aparato governamental (Ministério Público),
cuja função é o de “representar” interesses coletivos numa espécie
de “tutela estatal” da sociedade civil.27
3 - A ampla distância entre fato e norma: desafios sociais, políticos e econômicos da
realidade brasileira
Feito o apanhado da literatura a respeito do princípio republicano, cumpre adentrar
os problemas da realidade brasileira que seriam devidamente enfrentados por meio da
maior efetividade do princípio republicano.
Como destaca Sarmento, ao longo da nossa história, diversos fatores conduziram à
não interiorização de valores republicanos na sociedade. Um dos mais relevantes foi a
dificuldade em diferenciar o patrimônio público do privado, o que conduziu a um modelo
gestão patrimonialista, sujeitando a coisa pública às preferências dos governantes. Outro
grande problema consistiria na aguda desigualdade, que, além de social e econômica,
penetra na cultura e no âmbito simbólico, sendo refletida na aplicação diferenciada das
leis para os diversos seguimentos de classes sociais.28
Uma manifestação clara de patrimonialismo no período pós-88 diz respeito ao
desvirtuamento do presidencialismo de coalizão numa política de quid pro quo, em que
cargos em ministérios e emendas orçamentárias são trocadas pelo Poder Executivo por
dinheiro e apoio político do Poder Legislativo, geralmente com resultados que não
atendem aos interesses da coletividade, mas sim de grupos específicos e bem
localizados.29
O patrimonialismo, aliado à escravidão e a produção de uma sociedade desigual e
estratificada, gerou uma sociedade com pouca perspectiva de aprendizado coletivo ao
27 Ibid.
28 Ibid. pp. 4-8
29 POWER, Timothy J.; TAYLOR, Matthew M. Introduction: Accountability Institutions and Political Corruption
in Brazil. In: ____________. Corruption and Democracy in Brazil: the struggle for accountability. University of
Notre Dame Press. Indiana, 2011. pp. 7-8. O fenômeno narrado é classificado na literatura de ciência política
como pork-barrel politics, cf: PEREIRA, Carlos et. al. Presidencialismo de coalizão e recompensas paralelas:
explicando o escândalo do mensalão. In: INÁCIO, Magna; RENNÓ, Lucio. Legislativo brasileiro em perspectiva
comparada. Editora UFMG: Belo Horizonte, 2009. pp. 209-215.
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longo dos séculos para superar estas mesmas condições.30 Logo, embora não estejamos
fadados a sermos assim para sempre, há muito a ser feito.31
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Sem embargo, cumpre separar duas considerações distintas que se misturam no
discurso sobre patrimonialismo: de um lado, tem-se a devida contextualização e a utilidade
descritiva do conceito do ‘patrimonialismo à brasileira’ para identificar degenerações
antirrepublicanas da relação Estado-mercado. Por outro lado, deve-se afastar eventual
carga prescritiva trazida oportunisticamente no manejo desta ideia para legitimar o
esvaziamento do Estado e o endeusamento do mercado.
Jessé Souza se deteve com profundidade sobre a matéria, identificando a oposição
Estado-mercado como um “conto de fadas para adultos” para ocultar e legitimar a extrema
desigualdade social, bem como o capitalismo selvagem ao qual estamos submetidos.32
Para ele, a generalização sociológica do patrimonialismo se transforma, no contexto
brasileiro, em equivalente à mera intervenção do Estado na economia, padecendo de
qualquer vínculo concreto sobre a forma como ocorre esta intervenção – se em prol de fins
públicos ou para favorecer interesses privados.33 Em outras palavras, o uso do
patrimonialismo pelo liberalismo conservador idealiza o mercado e demoniza o Estado,
sem perceber que ambos podem “servir tanto para produzir e dividir a riqueza social
quanto para concentrá-la na mão de uns poucos”.34 A resposta de Jessé, com a qual
concordamos, consiste em saber se a “apropriação” do Estado se dá por uma minoria
privilegiada ou pela maior parte da população.35
No entanto, a tese ‘científica’ do patrimonialismo como legitimador do
sucateamento do Estado vem sendo adotada com frequência na arena política e na
mídia.36 No domínio jurídico, verifica-se, na obra de Barroso, o uso do patrimonialismo e
30 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. pp. 224.
SOUZA, Jessé. Subcidadania brasileira: para entender o país além do jeitinho brasileiro. Rio de Janeiro: LeYa,
2018. pp. 188-216.
31 Para uma instigante reflexão sobre o patrimonialismo nas relações entre indivíduos e a naturalização,
inclusive com chancela judicial, da apropriação privada dos bens públicos de acordo com uma visão social
estratificada, cf. GRYNBERG, Ciro. Um Rawls à brasileira: o patrimonialismo nas relações horizontais. In:
BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. A República Que Ainda Não Foi. 1ª edição. Belo
Horizonte: Fórum, 2018. pp. 247-250 e 253-256.
32 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular pela elite. São Paulo:
LeYa, 2015. pp. 71 e 190-191
33 Ibid. p. 48
34 Ibid. pp. 22 e 70
35 Ibid. p. 49
36 Ibid. pp. 198-199
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do oficialismo como premissas para endossar uma posição de redimensionamento do
Estado em razão de sua apropriação privada por grandes empresas, pelo corporativismo,
pelos agentes políticos e pela prática de nepotismo.37 Além disso, a trajetória do
capitalismo brasileiro, marcada pela atuação do Estado, seria responsável pelo
paternalismo e pela distribuição discricionária de benesses. Vejamos as ponderações em
suas próprias palavras:
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“2 Essa trajetória do capitalismo brasileiro gerou duas consequências
negativas. De um lado, o imaginário social ainda associa o
capitalismo doméstico (a) a concessões com favorecimentos; (b) à
obra pública com licitações duvidosas; (c) a golpes no mercado
financeiro; (d) a latifúndios improdutivos. De outro lado, muitos
grandes empresários brasileiros são avessos ao risco, à concorrência
e à igualdade entre os atores econômicos, conceitos-chave do
capitalismo. Preferem financiamento público, reserva de mercado e
favorecimentos. Capitalismo sem risco, concorrência ou igualdade,
isto é, com dinheiro público, protecionismo e vantagens
competitivas, não é capitalismo, mas socialismo com o sinal trocado.
Para tornar tudo mais difícil, muitos dos fatos desvendados em
investigações recentes confirmaram algumas das piores suspeitas:
licitações cartelizadas, financiamento público a empresas com base
em critérios não transparentes, medidas provisórias com benesses
contrabandeadas a peso de ouro.
Ainda assim, é preciso enfrentar a mentalidade, historicamente
superada, de que o Estado deve ser protagonista. Precisamos,
mesmo, é de mais sociedade civil e de capitalismo verdadeiro, com
risco privado, concorrência, empresários honestos e regras claras,
estáveis e propiciadoras de um bom ambiente de negócios”.38
Como afirmado, não discordamos integralmente da descrição da interação entre
Estado e mercado na realidade brasileira, eloquentemente sintetizada por Barroso. Aliás, a
matéria será amplamente debatida ao longo dos capítulos subsequentes, constituindo
norte de enfrentamento na atividade de fomento estatal. No entanto, a proposta prescritiva
de diminuição do Estado se mostra inadequada à luz premissa republicana adotada no
presente trabalho - que implica maior atuação do Estado para redução da concentração
do poder econômico. Assim, concordamos com Jessé que o objetivo deve ser a construção
37 BARROSO, Luís Roberto. Um Outro País. Belo Horizonte: Fórum, 2018. pp. 288-289 e 300-302
38 Ibid. pp. 287-288

20

www.conteudojuridico.com.br

de um Estado e de relações de mercado que atuem em prol da redução das desigualdades:
obviamente, tal meta será atingida, dentre outras coisas, mediante intervenção estatal.
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Dito de outra forma, não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja ao
fazermos uma reflexão republicana sobre patrimonialismo. A metáfora serve para darmos
um passo atrás das críticas que, em vez de apontar para o patrimonialismo como uma
forma problemática de relação público-privado, transferem a culpa para a organização
estatal como um todo em discursos antissistema ou anti-Estado. Os cidadãos da República
devem exercer sua obrigação cívica e avaliar se as instituições estão funcionando ou se
seus agentes estão adotando posturas autofágicas, mas nunca propor o abandono do
Estado de Direito, nem o sucateamento do Estado, que somente acarretará mais
desigualdade social.
Ainda no tocante ao patrimonialismo, vem ganhando espaço a expressão
capitalismo de laços, elaborada por Sérgio Lazzarini, para designar atuações de agentes
estatais para favorecer atores do mercado bem situados politicamente.
Com efeito, este modelo de governança tem em seu centro o uso das relações
socioeconômicas entre atores políticos e empresas privadas para explorar oportunidades
de mercado e determinar decisões políticas. Assim, o termo “laços” deve ser compreendido
não no sentido estrito de um vínculo de amizade entre os agentes políticos e econômicos,
mas sim no aspecto amplo de troca de favores com finalidade econômica, ainda que se
trate de estranhos aproximados por um elo comum – seja mediante interações informais
ou por meio de posições acionárias compartilhadas entre entes públicos e grandes
empresas.39
A inspiração de Lazzarinni vem da concepção de que as relações sociais no Brasil
possuem uma veia bastante personalista, constantes das narrativas de Buarque de
Hollanda, Faoro e DaMatta. No âmbito das interações com agentes públicos, a tônica – de
acordo com esta narrativa – é o clientelismo e o patrimonialismo.40 Com esse pano de
fundo, Lazzarinni explora as condutas dos agentes estatais e econômicos no período da
privatização dos anos 90 e subsequentes, constatando que a participação do Estado na
economia, mediante o BNDES e os fundos de pensão das estatais, paradoxalmente,
aumentou após o período, reforçando o capitalismo de laços.41
39 LAZZARINI, Sérgio G. Capitalismo de Laços: os donos do Brasil e suas conexões. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011. p. 25.
40 Ibid. pp. 36-37
41 Ibid pp. 34-35
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Decerto, a relação parasitária entre público e privado no Brasil atingiu níveis
altíssimos, ao ponto de Carraza afirmar que a prática generalizada de rent-seeking42 pelas
grandes empresas junto a autoridades estatais para obtenção de benefícios fiscais,
empréstimos subsidiados e regulações favoráveis mediante pagamento de propina se
tornou um negócio mais rentável do que investir em produtos, processos e inovação.43
Em outras palavras, os lucros – obtidos mediante subsídios de rent-seeking - são
privatizados, ao passo que as perdas são socializadas.
Enfim, o patrimonialismo, a desigualdade e a distância do sistema político dos
cidadãos são realidades brasileiras que não se adéquam aos componentes do princípio
republicano e à leitura transformadora da Constituição Federal deles decorrentes.
4 - Para além da crítica normativa: pensando a institucionalidade do princípio
republicano
O devido enfrentamento dos problemas identificados na seção anterior a partir dos
valores republicanos pode se beneficiar da leitura pragmática da democracia política. Com
efeito, para o pragmatismo de Dewey, deve-se diferenciar a noção de democracia, de um
lado, das suas instituições e arranjos políticos, do outro, o que ele denomina de
‘maquinaria’ da democracia política.44 Mais: a ideia de democracia deve condicionar e
formatar as instituições políticas - e não o contrário.45
Para atingir tal finalidade, o pensamento institucional deve adotar approach
experimental, voltada para o futuro, imaginativo, flexível e estável,46 tal como demanda o
caráter antifundacionalista, contextual e consequencialista da matriz pragmática.47
Pois bem, transportando esta orientação metodológica para a reflexão a respeito do
princípio republicano, é preciso refletir sobre formas de institucionalizar a adequada
separação entre público e privado, a participação política, bem como a concretização de
uma sociedade mais igualitária. Neste sentido, cabe enfatizar a ampla moldura conferida
42 Para Tullock, rent-seeking consiste no uso de recursos – muitas vezes ilícitos - por empresas para obter
privilégios de mercado junto a governos, sendo os ganhos desta atividade inferiores aos custos sociais por
ela gerados. TULLOCK, Gordon. Rent Seeking In: Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds) The World of
Economics. The New Palgrave. Palgrave Macmillan, London, 1991. pp. 605-607.
43 CARRAZA, Bruno. Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro. 1ª Edição, São
Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 208.
44 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005. pp.
151-155
45 Ibid. pp. 164-165
46 Ibid. p. 150
47 Ibid. pp. 23-73
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pela Constituição Federal, que, embora analítica, se mostra dúctil o suficiente para permitir
arranjos que melhor concretizem o ideário republicano.
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Sem embargo, o caminho de reformas institucionais a se seguir na realidade
brasileira é longo, o que decorre do próprio desenvolvimento, no curso do século XX, da
cidadania diretamente vinculada ao Estado, de forma paternalista. Neste sentido, José
Murilo de Carvalho propõe uma releitura da obra de Marshall ao contexto brasileiro. Para
Carvalho, teria havido, no Brasil, uma inversão na ordem proposta pelo professor inglês:
aqui, os direitos sociais teriam vindo primeiro, concedidos de forma verticalizada na
ditadura varguista; após, os direitos políticos começaram a ser desfrutados de forma mais
generalizada no período em que se tratavam de mera perfumaria de legitimação política,
isto é, na fase da ditadura militar de 1964; por fim, os direitos individuais ainda teriam
penetração de forma impessoal e generalizada até os dias de hoje.48
Os efeitos desta “estadania” seriam percebidos na forma que a sociedade encara os
direitos – mais como benefícios e prestações do que como algo inerente ao seu status de
cidadão. Ademais, Carvalho afirma que isso explica em boa parte a nossa tendência ao
corporativismo: o período do trabalhismo teria feito com que cada grupo organizado
procurasse defender os seus interesses, em detrimento do conjunto social. O foco nas
prestações sociais e o Poder Executivo hipertrofiado também fizeram com que o Poder
Legislativo fosse desprestigiado, gerando um vácuo constantemente ocupado pelo Poder
Judiciário, que se aponta como vanguarda social, mas cujo hermetismo à responsividade e
à participação social constitui traços do seu próprio design institucional.49
Não devemos, contudo, sucumbir ao discurso contrário às instituições. Como
destaca Gargarella, em estudo sobre as Constituições da América Latina, havia no século
XIX três ideologias diferentes: a liberal, que prezava pela proteção de direitos fundamentais
para conter o arbítrio estatal; a conservadora, que propugnava a manutenção da
concentração de poder no Chefe do Executivo; e a radical republicana, que defendia a
maior participação democrática na esfera pública.50 Desta forma, as Cartas aprovadas no
continente seriam produto de um pacto liberal-conservador: o lado liberal garantiria
direitos fundamentais, ao passo que o conservador legitimaria a concentração da
organização de poderes, o que limitaria o próprio potencial emancipatório daqueles
direitos fundamentais.51 Para o constitucionalista argentino, as Constituições aprovadas
48 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 24ª edição. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2018. pp. 219-223.
49 Ibid. pp. 216-218.
50 GARGARELLA, Roberto. Latin American Constitutionalism 1810-2010: the engine room of the Constitution.
Oxford University Press, New York, 2013. p. 6.
51 Ibid. pp. 30-34
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na segunda metade do século XX mantiveram o pacto, mas apresentam contradições fortes
entre o capítulo dos direitos fundamentais – cada vez mais extenso e com enunciação de
garantias sociais e multiculturais – e o de organização do poder – intocado e
concentrado.52
A solução, para ele, não pode se limitar a explorar as contradições das constituições
compromissórias em prol de leituras emancipatórias, pois as elites que ocupam o poder
sempre poderiam se negar a atender estas demandas diante da ausência de mecanismos
eficazes de contestação institucional. Assim, a garantia do progresso democrático viria com
a reforma institucional da sala de máquinas da Constituição, que, segundo Gargarella,
embora deva se preocupar com questões pragmáticas – como o momento da reforma, de
modo a evitar captura antidemocrática, bem como eventual backlash -, deve ir além de
mudanças incrementais, democratizando toda a organização de poderes. Por se tratar de
uma mudança radical na estrutura básica do Estado, a proposta teria que contar com
maciço apoio popular.53
A nosso ver, não é necessário pensar apenas em alternativas inexistentes, mas em
aproveitar e canalizar o potencial de ferramentas presentes no sistema político e que se
revelaram promissoras. No Brasil, os conselhos e as conferências nacionais de políticas
públicas conseguiram moldar o curso de políticas públicas e projetos legislativos,
infirmando eventual crítica quanto à sua inutilidade ou captura por interesses privados. Ao
analisar o seu uso de 2003 a 2010, Pogrebinschi verificou que, além de incrementarem a
legitimidade do processo legislativo ao dar voz a grupos minoritários – muitas das
conferências e conselhos eram compostos por mulheres, indígenas, jovens, idosos e
pessoas com deficiência, tematizando os respectivos direitos54 -, o seu resultado também
pode ser mensurado como positivo: a título exemplificativo, a Lei Maria da Penha
incorporou diversas recomendações do conselho nacional de direitos da mulher; o Estatuto
de Igualdade Racial absorveu várias sugestões de minorias raciais participantes do
conselho para a promoção da igualdade racial; e a emenda à Constituição que incluiu o
direito social à alimentação no rol do artigo 6° refletiu contribuições da conferência
nacional de segurança alimentar e nutricional.55
Tais mecanismos de inovação democrática tornaram o Congresso Nacional mais
responsivo, incrementando a qualidade da democracia brasileira. Interessante notar que se
trata de experiência eminentemente local, não se enquadrando no cardápio pró52 Ibid. pp. 157-168.
53 Ibid. Pp. 202-208.
54 POGREBINSCHI, Thamy; RYAN, Matt. Moving Beyond input legitimacy: when do democratic innovations
affect policy making? European Journal of Political Research, 2017 1-18. pp. 1-8
55 Ibid. pp 12-13
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globalização avançado na década de 1990 aos países da América Latina, que previa a
criação de agências reguladoras independentes para conferir estabilidade e segurança
jurídica para os investimentos privados.
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Cabe notar, contudo, que o cenário político-institucional atual é bastante distinto
daquele analisado por Pogrebinschi. No segundo mandato de Dilma Rousseff, os
conselhos e as conferências perderam força, o que se intensificou após seu impeachment
no governo de Michel Temer, a partir do seu sucateamento mediante contingenciamento
de recursos e perda de relevância deliberativa e consultiva.56
Além disso, vale lembrar que, no âmbito municipal, o Brasil é precursor no
orçamento participativo, mecanismo de democracia direta, tendo por fundamento o artigo
29, XII e XIII da Constituição Federal e o artigo 44 da Lei 10.257/01. A ferramenta foi logo
exportada para a Europa, onde adquiriu contornos próprios.57
Noutro giro, é possível pensar em criar mecanismos de ampliação da democracia
direta na participação da gestão pública por meio das novas tecnologias - que reduziram
os custos do engajamento cívico, colocando por terra eventuais críticas de que a
participação consistiria em uma nostalgia ateniense. Tal uso positivo da tecnologia, que
não é adotada apenas para polarizar e dividir, mas também para unir cidadãos diferentes
que se mostram abertos a contribuir para a coletividade, se revela alinhado ao princípio
republicano.
Aliás, já existe, no Brasil, uma ferramenta tecnológica cujas potencialidades de
participação popular não são adequadamente aproveitadas. Trata-se do Wikilegis,
existente desde 2013, que permite a ampla participação de qualquer cidadão em
proposições legislativas que lá são colocadas pelos parlamentares. O formato, contudo, é
pouco divulgado e, não obstante a boa intenção na abertura irrestrita, facilita a captura por
agentes econômicos organizados. O ideal seria a formalização da necessidade de consulta
prévia, presencial ou remota, e deliberativa a um grupo aleatório de pessoas, para
propostas de grande importância, como emendas constitucionais.
Sem embargo, qualquer proposta nesse sentido deve ser modelada
cuidadosamente de modo a não ser apropriada por demagogos que buscam um
56 AVELINO, Daniel. Colegiados Nacionais de Políticas Públicas em contexto de mudanças: equipes de apoio
e estratégias de sobrevivência. Texto para Discussão n° 2.340. Brasília: IPEA, 2017. pp. 16-20 e 56-61.
57 Para uma análise do transplante constitucional da política de orçamento participativo aplicada em Porto
Alegre para a Europa, cf: SINTOMER, Yves; HERZBERG, CARSTEN; RÖCKE, ANJA. Participatory Budgeting in
Europe: Potentials and Challenges. International Journal of Urban and Regional Research, Volume 32.1, 2008,
164-178. pp. 166-168 e 170-173.
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instrumento de democracia plebiscitária com o intuito de destruir as instituições e
concentrar poder.
Para minimizar este risco, o esboço da proposta à submissão de consulta popular
deve passar por um filtro deliberativo no Congresso Nacional. Aliás, a ratio do art. 49, XV
da Constituição Federal, que atribui competência exclusiva ao Congresso Nacional para
autorizar referendo e convocar plebiscito, é plenamente aplicável a eventual modelagem
de participação popular nos termos aqui defendidos, podendo servir para diminuir as
chances de subversão deste mecanismo de democracia direta.
De toda sorte, é preciso institucionalizar a participação popular para propostas de
grande relevo, consubstanciadas em emendas à Constituição. Com este intuito, merece
destaque a leitura de Sarmento e Souza Neto no sentido de que não há razão para
considerar que o rol do artigo 60 da Constituição é taxativo. Tal concepção abafa a iniciativa
popular e se revela inibidora da maximização do compromisso democrático da
Constituição. Numa interpretação sistemática, Sarmento e Souza Neto defendem a
aplicação dos requisitos do art. 61, §2° - que trazem parâmetros rígidos para iniciativa
popular na edição de leis ordinária e complementar -, com fundamento na soberania
popular, previstas nos dispositivos do artigo 1°, parágrafo único c/c artigo 14, III.58
Por fim, ainda que não traga proposta institucional específica, é digno de nota, pela
sua adequação ao princípio republicano, o modelo de Constituição anti-oligárquica
sugerido por Fishkin e Forbath para enfrentar a ameaça crescente de uma plutocracia nos
Estados Unidos, em que um pequeno grupo detém tanto o poder econômico, quanto o
político. Para eles, a preservação de uma classe média robusta e a prevenção de oligarquias
são princípios constitucionais implícitos da Constituição anti-oligárquica, devendo reger a
economia política constitucional.59
De acordo com Fishkin e Forbath, a dificuldade atual de se perceber que a prevenção
de oligarquias constitui argumento constitucional decorre de uma concepção reducionista
do que significa a Constituição, em razão da sua equiparação ao sentido que lhe for dado
pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A deflação no sentido da Constituição viria de
uma tradição pós-New Deal, quando as questões econômicas tinham deixado de ser um
elemento importante no debate constitucional.60
58 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e métodos
de trabalho. 2ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 289.
59 FISHKIN, Joseph R.; FORBATH, William E. The Anti-Oligarchy Constitution. Boston University Law Review.
Vol 94, 2014 671-698. pp. 674 e 692-693.
60 Ibid. pp. 692-698.
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Outro acadêmico que se dedica ao tema no contexto norte-americano é Sabeel
Rahman. Rahman busca reinventar o propósito da regulação econômica a partir da ideia
de dominação e controle democrático.61 O professor de direito da Universidade de
Brooklyn defende a retomada do pensamento de duas figuras importantes do início do
século XX, Louis Brandeis e John Dewey, que assumiam uma concepção de liberdade
individual que não combinava nem com a lógica do laissez-faire, nem com a tecnocracia
do Estado administrativo que viria após o New Deal.62
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Desta forma, a estratégia da atividade reguladora do Estado não deveria visar
apenas à expertise tecnocrática e a sintonias finas para corrigir falhas de mercado. Em seu
lugar, deve-se buscar o empoderamento individual em face da dominação econômica, o
que viria pela maior participação democrática em decisões a respeito da regulação do
poder empresarial, renovação das regras antitruste – principalmente os atos de
concentração -, gestão democrática do serviço público e novas abordagens para
seguridade social.63
5 - Considerações finais
No presente estudo, verificou-se a existência de robustos trabalhos acadêmicos que
abordam o princípio republicano em seus mais variados componentes. Ao mesmo tempo,
constatou-se que o Supremo Tribunal Federal vem tomando decisões em sede de controle
de constitucionalidade que se alinham aos componentes daquele preceito estruturante da
ordem constitucional.
Nada obstante, há limites para a leitura normativista, bem como para o papel
transformador de Cortes Constitucionais na realidade subjacente. Com efeito, a profunda
desigualdade e as práticas patrimonialistas, atualmente tomando forma de capitalismo de
laços, corroem o próprio núcleo do princípio republicano, o que atrai a necessidade de se
repensar a governança de nossas instituições para melhor atendimento daquele ideal
normativo.
Com este propósito, desenvolveram-se algumas propostas de transformações
institucionais, de modo a empoderar o cidadão comum, conferindo-lhe canal institucional
de participação direta na gestão pública, propiciando, a um só tempo, uma real
possibilidade de impactar os rumos da política nacional – e consequentemente seus
impactos sobre aspectos distributivos e sociais - e melhor controle social das relações
61 RAHMAN, K. Sabeel. Democracy against domination. Oxford University Press, New York, 2016. pp. 173180
62 Ibid. pp. 88-94
63 Ibid. p. 169.
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público-privadas, o que, espera-se, desincentivará a formação de laços predatórios entre
agentes econômicos bem localizados e o Poder Público.
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Resumo: O objetivo do presente trabalho acadêmico é melhor compreender a
responsabilidade do compliance officer no Direito Penal, em especial no que se refere à
realidade brasileira, analisando-se a necessidade de se proporcionar adequada punição às
eventuais práticas criminosas perpetradas por essa figura, sem se incorrer, contudo, na
violação de princípios, garantias e direitos fundamentais, valiosos no Estado Democrático
de Direito. Sem pretensão de esgotar o tema, o presente trabalho percorre o estudo de
princípios penais fundamentais, do dolo e da culpa como símbolos da responsabilidade
pessoal e subjetiva no direito penal brasileiro, além de oferecer panorama acerca da
governança corporativa e do compliance, de modo a construir raciocínio culminante nas
conclusões relacionadas à responsabilização do compliance officer, propriamente dita. Sem
negar a necessidade de que, ao lado da denominada Lei Anticorrupção (que prevê
punições de cunho civil e administrativo), sejam amadurecidos instrumentos de sanção
penal destinados ao funcionário responsável pelo programa de compliance, preocupou-se
em frisar, ao longo de todo o trabalho, a importância de serem observados os limites
constitucionais e legais estabelecidos pelo sistema criminal brasileiro, a fim de que seja
evitada, assim, a adoção expansionista e meramente simbólica do Direito Penal.
Palavras-chave: responsabilidade penal; governança corporativa; compliance; compliance
officer.
Sumário: Introdução. 1. Princípios penais fundamentais. 2. Dolo e culpa como símbolos da
responsabilidade pessoal e subjetiva no direito penal brasileiro. 3. Governança corporativa
e compliance; 3.1 Histórico e noções preliminares; 3.2 Compliance officer; 3.3 As
contribuições do direito comparado. 4. A responsabilização do compliance officer no
direito penal. 5. Conclusão. Referências bibliográficas.
INTRODUÇÃO
O inevitável aconteceu. O Brasil passou a honrar a sua pátria e, embora tenha,
durante décadas, negligenciado a corrupção existente em seu território, o país vive, hoje,
momento de esperança, renovação e evolução. O ambiente de impunidade, com o qual se
acostumaram políticos e grandes empresários - cujas condutas criminosas resultaram,
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inúmeras vezes, em locupletamento ilícito -, aproxima-se, gradualmente, de seu termo
final.
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Desde a Ação Penal n° 470, popularmente conhecida como “Mensalão”, o Brasil
tem ensaiado o estabelecimento, no país, de nova ordem ética e cultural. A partir de 2015,
com a inauguração da “Operação Lava Jato”, responsável pela efetivação de centenas de
mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução
coercitiva – destinadas a apurar inúmeras práticas criminosas, dentre elas, complexos
esquemas de lavagem de dinheiro –, os mencionados rumos éticos têm se confirmado.
A fim de que sejam evitadas, de forma cada vez mais intensa, atividades ilícitas
como as apuradas nas grandes operações eclodidas nas últimas décadas, o Brasil, desde o
ano 2000, passou a internalizar, nos âmbitos institucional e corporativo, conjuntos de
práticas que restaram mundialmente conhecidas como compliance. De origem
estadunidense, e embora concebido no início do século XX naquele país, somente hoje tais
práticas se fazem notar no Brasil, ainda que de forma tímida.
O compliance desembarcou em nosso país não apenas como mais um vento de
ideologia, mas como verdadeiro marco; verdadeira mudança, a qual, por muito tempo
sonhada, parece agora estar ao alcance de nossas mãos. A implementação do programa
(sistema de gestão) de compliance, propõe-se a prevenir possíveis irregularidades e
práticas ilícitas, a partir da adequação dos ambientes corporativo e institucional às normas
legais, da implementação de treinamentos, bem como da construção dos mecanismos
necessários à identificação e célere correção da lacuna, por menor que seja, capaz de
propiciar violações ao programa.
Este trabalho acadêmico concentra-se em discutir, de forma objetiva, a viabilidade
de se pretender atribuir responsabilidade penal ao agente de compliance, isto é, ao
compliance officer, em decorrência de comportamentos ilícitos dolosos identificados no
desempenho de suas atribuições, bem como de outras condutas – não dolosas –,
comissivas ou omissivas, as quais, executadas no exercício do cargo ou função, terminam
por criar ambiente propício ao cometimento de infrações penais no seio da organização,
por outras pessoas físicas ou, até mesmo, ensejadoras de responsabilidade penal à pessoa
jurídica.
Para que seja atingido o objetivo final estabelecido neste trabalho de conclusão
de curso, qual seja, examinar a possibilidade, ou não, de se responsabilizar criminalmente
o compliance officer no ordenamento jurídico pátrio, serão abordados, além de princípios
penais intransponíveis, a expansão do Direito Penal em meio ao avanço da globalização.
Dentre as fontes a serem consultadas, podem ser destacados livros, trabalhos acadêmicos,
artigos científicos, a legislação e o Direito Comparado, igualmente valioso na tentativa de
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se mapear a eventual criação, em solo brasileiro, de legislação penal voltada
especificamente ao compliance officer.
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1 PRINCÍPIOS PENAIS FUNDAMENTAIS
Antes de que seja iniciada a abordagem do tema central deste trabalho de
conclusão de curso, revela-se imprescindível dedicar a atenção, neste primeiro momento,
à análise principiológica.
A propósito, o ordenamento pátrio é constituído por normas jurídicas, as quais se
dividem em princípios e regras, sendo certo que é exatamente a convivência entre essas
espécies normativas que assegura a existência de sistema jurídico harmônico, lógico e
coerente.
Gomes (2005, não paginado), ao detalhar as distinções entre regras e princípios,
especificamente no que se refere aos conflitos e colisões, elucida que:
(...) o Direito se expressa por meio de normas. As normas se exprimem
por meio de regras ou princípios. As regras disciplinam uma
determinada situação; quando ocorre essa situação, a norma tem
incidência; quando não ocorre, não tem incidência. Para as regras
vale a lógica do tudo ou nada (Dworkin). Quando duas regras
colidem, fala-se em "conflito"; ao caso concreto uma só será aplicável
(uma afasta a aplicação da outra). O conflito entre regras deve ser
resolvido pelos meios clássicos de interpretação: a lei especial
derroga a lei geral, a lei posterior afasta a anterior etc.. Princípios são
as diretrizes gerais de um ordenamento jurídico (ou de parte dele).
Seu espectro de incidência é muito mais amplo que o das regras.
Entre eles pode haver "colisão", não conflito. Quando colidem, não
se excluem. Como "mandados de otimização" que são (Alexy),
sempre podem ter incidência em casos concretos (às vezes,
concomitantemente dois ou mais deles).
Cada vez mais, os princípios despontam como protagonistas no ordenamento
jurídico brasileiro, uma vez que, na hipótese de colisão, não se excluem mutuamente. Os
princípios, pode-se afirmar, cedem espaços uns aos outros para que, a partir de verdadeiro
exercício de ponderação, permaneçam incidentes no caso concreto, ainda que em
proporções distintas.
Em matéria penal, o protagonismo principiológico é potencializado, em especial
no âmbito de Estado Democrático de Direito, tendo em vista que, por dialogarem
diretamente com direitos fundamentais da pessoa humana – dentre eles, a liberdade –
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constituem, os princípios, relevantes balizadores, não apenas da interpretação das normas
constitucionais, como também da ingerência estatal na esfera individual.
De acordo com Bastos (1997 apud NUCCI, 2019, p. 136):
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Os princípios constitucionais são metas que podem e devem entrar
a qualquer momento no discurso legitimador do direito. Aos
princípios corresponde a missão de orientar e coordenar os
diferentes dados e fatores que concorrem na interpretação
constitucional. Os princípios seriam uma espécie de direito
concentrado.
A Constituição Federal de 1988 e as normas penais infraconstitucionais oferecem
especial destaque a um sem-número de princípios, os quais são alçados, legislativa e
doutrinariamente, à categoria de “princípios penais fundamentais”, todos garantidores, em
última análise, das liberdades individuais.
Neste trabalho acadêmico, em que se pretende desenvolver abordagem
relacionada à incidência de responsabilidade penal sobre a atuação do compliance officer,
será concentrado o enfoque no exame dos princípios da legalidade, da intervenção mínima
e do ne bis in idem, os quais se afiguram primordiais à integral compreensão da temática
ora proposta.
Embora a graduação de princípios não seja adequada, exatamente porque todos
os princípios compartilham do mesmo grau de relevância em qualquer ordenamento
jurídico, não há equívoco em se afirmar que o princípio da legalidade é aquele que
estabelece um dos limites primordiais às normas penais.
Em seu aspecto conceitual, existem três sentidos atribuíveis à legalidade: político,
jurídico em sentido lato e jurídico em sentido estrito ou penal. O sentido político relacionase à garantia constitucional dos direitos humanos fundamentais. O jurídico lato sensu diz
respeito ao comando de que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988). A vertente
jurídica em stricto sensu ou penal (reserva legal), a seu turno, é a fixadora do conteúdo das
normas penais incriminadoras (NUCCI, 2017).
Para que um Estado Democrático de Direito possa consolidar-se em matéria penal,
sem dúvida alguma é necessária a adoção do princípio da reserva legal. Nesse passo,
merecem relevo os artigos 5º, inciso XXXIX, Lei Fundamental e 1º do Código Penal
Brasileiro, que dispõem não haver crime sem lei anterior que o defina, tampouco pena sem
prévia cominação legal.
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Conforme se destacou anteriormente, a relevância da legalidade no Direito Penal
é identificada exatamente na prevenção de arbitrariedades estatais. Isto é, nada obstante
o Estado seja detentor do jus puniendi, é exigível que toda a sua estrutura seja utilizada,
em âmbito penal, com o objetivo de tipificar condutas, apurar fatos e de impor penas,
sempre nos limites garantísticos intransponíveis estabelecidos desde logo pela lei.
O princípio da intervenção mínima apresenta-se como outro importante limitador
da atuação estatal. Verdadeira conquista da classe burguesa contra o poder punitivo
ilimitado manejado pelo sistema penal do absolutismo, o princípio em questão informa
que o Direito Penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, tirando a
autonomia e liberdade, afinal a sanção penal deve ser empregada como a última ratio,
somente sendo utilizada quando os demais tipos de coerção não forem mais suficientes
(BATISTA, 2011).
Com relação ao princípio em comento, sobressaem duas relevantes características:
a fragmentariedade e a subsidiariedade. A fragmentariedade se traduz a partir da ideia de
que o Direito Penal somente deve ser incumbido de apreciar as ofensas mais graves aos
bens jurídicos tutelados. O fragmento pode ser lido como autêntica parte de um todo.
Logo, o Direito Penal deve se ocupar com a parcela de condutas verdadeiramente lesivas
à vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta à segurança pública e à
liberdade individual (NUCCI, 2018).
A subsidiariedade, a seu turno, bastante vinculada à noção de ultima ratio, prega
a utilização da seara penal somente quando as demais áreas do Direito revelarem-se
insuficientes. Em outras palavras, toda violação à lei que puder ser dirimida por outros
ramos do Direito, isto é, por meio de indenizações civis ou punições administrativas, deverá
ser assim resolvida.
Passa-se, a seguir, a delinear o princípio do ne bis in idem, como outro
indispensável aspecto a ser ponderado, quando em pauta a ampliação do âmbito de
incidência do Direito Penal.
Ao tratarmos do princípio do ne bis in idem, notamos de imediato que tal princípio
não conta com previsão expressa na Constituição Federal de 1988. Nada obstante, é
possível identificar a presença do apontado princípio em tratados internacionais em que o
Brasil figura como signatário. São exemplos o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção
Americana sobre Direito Humanos) e o Estatuto de Roma – responsável por criar o Tribunal
Penal Internacional.
A vedação ao bis in idem pode ser conceituada, de forma ampla, como “(...) o
direito do indivíduo à unicidade de (re)ação do Estado contra a mesma pessoa, com base
nos mesmos fatos e nos mesmos fundamentos.” (SABOYA, 2014, p. 155).
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De acordo com CUNHA (2019, p. 118):
O princípio do non bis in idem tem três significados: (A) Processual:
ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime; (B)
Material: ninguém pode ser condenado pela segunda vez em razão
do mesmo fato; e (C) Execucional: ninguém pode ser executado duas
vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato.
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Em que pese o bis in idem seja claramente rechaçado pela comunidade jurídica
brasileira em matéria penal, o fato é que, cada vez mais, é buscada a combinação de
sanções para um mesmo fato, oriundas de diferentes ramos do Direito. O argumento
aventado com o objetivo de justificar essa tendência versa no sentido de que prevaleceria,
nesse particular, a independência de instâncias.
Entretanto, para que tenha adequada reflexão acerca da eventual
responsabilização penal do compliance officer, parece relevante agregar à discussão o
aspecto concernente aos limites do princípio ora abordado e até mesmo, se o caso,
ressignificá-lo, para que passe a funcionar como limitador, também, da combinação de
sanções por distintas esferas do Direito. Neste ponto, vale adiantar que, por força de
interpretação do artigo 3º da Lei n. 12.846/2013, o compliance officer já poderia ser punido,
atualmente, civil e administrativamente por eventuais atos ilícitos.
Conforme se pode depreender, o tema abordado neste trabalho acadêmico
estabelece diálogo com diversos princípios penais. Os princípios acima tratados, todavia,
parecem estar em direto contato com a temática eleita, haja vista que, de acordo com o
que se verificará ao longo do desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, muito
embora a responsabilidade penal do compliance officer pareça desejável à primeira vista,
é preciso elevado grau de cautela no tratamento a ser dispensado a tal espécie de
responsabilização, haja vista a necessidade de respeito às balizas principiológicas
estabelecidas pelo texto constitucional e pelas demais normas que componham o rol de
direitos e garantias da pessoa humana.
2 DOLO E CULPA COMO SÍMBOLOS DA RESPONSABILIDADE PESSOAL E SUBJETIVA
NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
Ao lado da responsabilidade pessoal, como traço característico do sistema penal
adotado pelo ordenamento jurídico pátrio – evidenciado pelo quanto disposto no artigo
5º, inciso XLV, da Constituição Federal –, está o fato de que a imputação penal, no Direito
brasileiro, possui também como elemento estruturante a responsabilidade subjetiva.
A fim de que se possa, aos poucos, aprofundar o assunto, é imperioso ressaltar
que a responsabilidade subjetiva pressupõe demonstração de dolo ou culpa, para fins de
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punição de determinado agente pela prática de dada conduta criminosa.
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Interessa pontuar, de início, que o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 18, inciso
I, dispôs ser o crime: “I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo;” (BRASIL, 1984).
A partir da análise do dispositivo em questão, observa-se que o legislador
brasileiro encampou aquilo que se convencionou denominar “dolo direto”, ao fazer
referência ao agente que quis o resultado, bem como o denominado “dolo indireto” ou
“eventual”, ao entender igualmente dolosa a conduta do agente que assumiu o risco de
produzir o resultado criminoso.
O dolo direto se subdivide em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. O
de primeiro grau se configura quando a conduta é dirigida finalisticamente a causar o dano,
enquanto o dolo de segundo grau ocorre na hipótese em que determinada conduta gera
efeitos colaterais necessários, causados pelo meio escolhido, a terceiros. No tocante ao
dolo indireto ou eventual, a seu turno, o agente prevê o resultado e, embora não dirija a
sua vontade especificamente para produzi-lo, não se importa com sua eventual
materialização, assumindo o risco de concretizar o resultado contrário à norma.
Oportuno destacar que o dolo pode ser conceituado de diferentes formas,
distinguindo-se de acordo com a teoria adotada pelo ordenamento jurídico sob exame.
Com efeito, o dolo pode ser: a vontade consciente de praticar a conduta típica (visão
finalista – é o denominado dolo natural); ou a vontade consciente de praticar a conduta
típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito (visão causalista – é o
denominado dolo normativo). (NUCCI, 2017, p. 211).
Desta forma, é de se compreender que o dolo é a soma de consciência e vontade,
voltadas à realização da conduta prevista no tipo penal. Pode-se conceituar “vontade”
como sendo o momento volitivo; decisão a respeito de querer realizar a conduta, e, por
outro lado, conceituar “consciência” como sendo a responsabilização do agente por saber
exatamente aquilo que faz.
De outra banda, o legislador também admitiu a possibilidade de existir imputação
penal a título de culpa, ao dispor expressamente no artigo 18, inciso II, entender-se por
crime: “II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência
ou imperícia.” (BRASIL, 1984).
É certo que, conforme prevê o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, as
infrações penais previstas no ordenamento jurídico são, em regra, dolosas. Todavia, sempre
que expressamente prevista essa possibilidade, a infração penal pode também ser punida
a título culposo.
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Cumpre comentar que, em se tratando de culpa, essa estará caracterizada, para
fins legais, nas hipóteses em que o agente agir com imprudência, negligencia e imperícia.
Faz-se necessário, além disso, que se esteja diante de conduta comissiva ou omissiva, bem
como que exista inobservância a determinado dever de cuidado, a fim de que, assim, se
concretize resultado lesivo indesejado.
NUCCI (2017, p. 218) conceitua culpa como sendo:
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(...) o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um
determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado
ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ser evitado. Sendo
assim a culpa nada mais é que todo ato humano voluntário, dirigido
a um fim lícito ou ilícito, mas que por negligência ou imperícia, dá
causa a um resultado não querido.
Para CUNHA (2019, p. 247):
São espécies de culpa: (A) Culpa consciente, com previsão ou ex
lascivia: o agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra,
supondo poder evitá-lo com sua habilidade (mais que previsibilidade,
existe previsão). (B) Culpa inconsciente, sem previsão ou ex
ignorantia: o agente não prevê o resultado, que, entretanto, era
previsível. Neste caso, qualquer outra pessoa, naquelas
circunstâncias, poderia prever a ocorrência daquele resultado. (C)
Culpa própria ou culpa propriamente dita: é aquela em que o agente
não quer e não assume o risco de produzir o resultado, mas acaba
lhe dando causa por negligência, imprudência ou imperícia. (D) Culpa
imprópria ou culpa por equiparação, por assimilação, ou por
extensão: é aquela em que o agente, por erro evitável, imagina certa
situação de fato que, se presente, excluiria a ilicitude do seu
comportamento (descriminante putativa). Provoca intencionalmente
determinado resultado típico, mas responde por culpa por razões de
política criminal.
A análise realizada ao longo deste capítulo revela, em relação à temática abordada
no presente trabalho de conclusão de curso, que, independentemente de se admitir, ou
não, a responsabilidade penal do compliance officer, tal responsabilidade não poderá
dialogar com parâmetros meramente objetivos, ou seja, que se satisfazem com a
demonstração de nexo causal entre conduta e resultado, independentemente da
comprovação de dolo ou culpa, nos casos em que ela é admitida.
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A responsabilidade objetiva afigura-se, hoje, incompatível com o sistema penal
adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a eventual punição do
compliance officer não poderá buscar excepcionar essas estruturas, sob pena de frontal
violação a garantias e direitos fundamentais.
Realizada a análise principiológica, bem como das principais estruturas sobre as
quais se apoia a responsabilização penal no Direito brasileiro, passar-se-á à análise acerca
da governança corporativa e do compliance propriamente dito.
3 GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE
De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015), a
governança corporativa pode ser definida como o sistema pelo qual as empresas e demais
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos
entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e
demais partes interessadas.
Segundo Colares (2014) a governança corporativa pode ser definida como um
conjunto de princípios e práticas que permeiam um modelo de gestão, seja no âmbito
corporativo, familiar ou social. Esse conjunto deve ser a base para qualquer ato da
organização, pois neles estão definidos claramente os papeis das partes envolvidas, suas
respectivas obrigações, direitos e as soluções propostas para eventuais conflitos.

Compliance é um termo em inglês que vem do verbo “to comply”, que significa
“cumprir”, “estar em conformidade” (MEDEIROS, 2019).

Compliance se refere a uma forma de boa governança corporativa, que
implementa sistemas em empresas para que se garanta o bom comportamento em sentido
amplo, e coíbam-se as práticas em desacordo com as legislações vigentes e
comportamentos éticos, ou seja, as práticas corruptas (LEAL, 2020).
Giovanini (2014, p. 20) define compliance como:
Termo oriundo do verbo inglês to comply, significando cumprir,
satisfazer ou realizar uma ação imposta. Não há uma tradução
correspondente para o português. Embora algumas palavras tendam
a aproximar-se de uma possível tradução como, por exemplo,
observância, submissão, complacência ou conformidade, tais termos
podem soar dispares. Compliance refere-se ao cumprimento
rigoroso de regras e das leis, quer sejam dentro ou fora das empresas.
Candeloro, De Rizzo e Pinho (2012, p. 20) definem o termo como:
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Um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais que,
uma vez definido e implantado, será a linha mestra que orientará o
comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como
as atitudes de seus funcionários; um instrumento capaz de controlar
o risco de imagem e o risco legal, os chamados ‘riscos de
compliance’, a que se sujeitam as instituições no curso de suas
atividades.
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Os termos compliance e governança corporativa são complementares, enquanto
o compliance busca garantir que a organização esteja agindo dentro da ética e das normas
vigentes, a governança corporativa procura manter o alinhamento entre os interesses de
executivos e acionistas (ALMEIDA, 2020).
Na prática, a principal diferença entre governança corporativa e compliance é a
relação de cada um deles com os valores da empresa. O compliance trata da conformidade
da empresa com as regras, a governança tem por finalidade ajustar a mentalidade dos
gestores e seus processos de gestão.
3.1 Histórico e noções preliminares
Pode-se afirmar que o movimento pela governança corporativa teve início na
década de 1980 nos Estados Unidos da América, em razão dos abusos ocasionados pelos
dirigentes de empresas.
Naquela época, o surgimento do compliance ocorreu com a criação do Banco
Central dos Estados Unidos, que tinha por finalidade ser um ambiente financeiro mais
flexível, seguro e estável. Naquele período, foi criado também, uma lei anticorrupção
transnacional, a Foreing Corrupt Practies Act, que endureceu as penas para organizações
americanas envolvidas com corrupção no exterior (BOBSIN, 2019).
A corrupção é um fenômeno social, político e econômico mundial que culmina em
malefícios às instituições democráticas, impede o desenvolvimento econômico e contribui
para a instabilidade política e desigualdade social, é o ato ou efeito de corromper (GOMES,
2019).
Ao longo dos anos, com os escândalos de corrupção envolvendo empresas
privadas e governos, diversas companhias iniciaram, de maneira espontânea, a adoção de
práticas de compliance e tiveram uma boa recepção pelo mercado (BOBSIN, 2019).
A economia dos diferentes países tornou-se cada vez mais marcada pela
integração aos dinamismos do comércio internacional durante o século XX, assim como
pela expansão das transações financeiras em escala global. Dessa forma, as companhias
foram objeto de transformações, já que o crescimento de suas atividades promoveu uma
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readequação de sua estrutura de controle, decorrente da separação entre a propriedade e
a gestão empresarial.
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No início do século XXI, a governança corporativa tornou-se um tema ainda mais
relevante, em razão de diversos escândalos corporativos envolvendo empresas norteamericanas, que desencadeou discussões sobre a divulgação de demonstrações financeiras
e o papel das empresas de auditoria (IBCG, 2015).
Com o passar do tempo, verificou-se que os investidores estavam dispostos a
pagar um valor maior por empresas que adotassem boas práticas de governança
corporativa e que tais práticas não apenas favoreciam os interesses de seus proprietários,
mas também a longevidade das empresas (IBCG, 2015).
No Brasil, a governança corporativa e o compliance surgiram a partir das
privatizações e a da abertura do mercado nacional nos anos 1990. Nessa mesma época, o
país passou por um processo de liberalização e de internacionalização, e adequou-se aos
padrões éticos e de combate à corrupção (IBCG, 2015).
No ano de 1995, ocorreu a criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de
Administração, que a partir de 1999 passou a ser intitulado Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa, que almejava influenciar a todos na adoção de práticas
transparentes, responsáveis e equânimes na administração das organizações. Neste
mesmo ano, o IBGC lançou a primeira edição do Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa, a qual é considerada até hoje como a principal referência sobre
as boas práticas de governança no país e traz como princípios básicos a transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (COLARES, 2014).
Em 1992 foram publicados os primeiros códigos de boas práticas de governança
corporativa no mundo, o primeiro na Inglaterra, chamado de Relatório Cadbury, e o
segundo nos EUA, pela General Motors. Apesar de tais códigos terem sido desenvolvidos
inicialmente por empresas, as práticas de governança também podem ser aplicadas por
organizações não empresariais (NETTO, 2020).
A Lei n. 12.846/13, Lei Anticorrupção, baseada em diversas fontes internacionais,
possibilitou a criação, no Brasil, de um programa de compliance envolvendo regramento e
sanções.
3.2 Compliance Officer
Com a evolução e desenvolvimento do programa de compliance implementado na
organização, surgiu a necessidade de um responsável e de uma equipe para que
exercitassem as atividades inerentes ao programa. Nesta seara é que o compliance officer
se apresenta, devendo atuar na prevenção, na detecção, no monitoramento e no controle
40

www.conteudojuridico.com.br

dos riscos que a empresa está sujeita, tornando-se uma espécie de fiscal das atividades da
organização como um todo (SCANDELARI, 2015).
O compliance officer é essencial para existência do programa de integridade,
porque é através dele que o sistema de controle interno de prevenção de riscos será
monitorado, difundido e aprimorado (COSTA; ARAUJO, 2019).
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Compliance officer é “aquele delegado da direção da empresa que tem como
tarefa zelar pela correta implementação e supervisão do programa de compliance” (COSTA;
ARAÚJO, 2014, p. 217).
Compete ao compliance officer divulgar, reiterar normas, fiscalizar se os programas
de conformidade estão sendo seguidos rigorosamente, em conformidade com a legislação
e com os princípios éticos atinentes à atividade, e proceder à investigação caso haja alguma
atividade suspeita, além de comunicar ao órgão responsável quando constatar eventuais
falhas.
O compliance officer tem sob sua gestão a coordenação e implementação de
políticas de integridade indispensáveis para a própria sobrevivência das corporações, pois
sua função engloba a ampla mitigação de riscos legais, não só para a empresa, como
também para a própria administração pública e a sociedade civil (RECHULSKI, 2020).
3.3 As contribuições do direito comparado
Os Estados Unidos da América são os precursores na elaboração de uma legislação
específica anticorrupção. Destacam-se a lei Sarbannes-Oxley, que envolve questões de
auditoria e contabilidade, e o Departamento de Justiça dos EUA, que emite normas para o
sentenciamento no sistema judiciário. Entretanto, a norma mais marcante foi a FCPA
– Foreign Corrupt Practices Act, que se aplica a todos os cidadãos que trabalham nos
Estados Unidos da América ou no exterior, bem como para organizações que estejam no
território americano ou que tenham ações negociadas em bolsas do país. Os colaboradores
de empresas americanas ou vinculadas aos EUA estão passíveis de investigações e punições
inclusive pelos atos de corrupção praticados no exterior, e a lei ainda impõe multas
milionárias e punição de executivos (BRITES, 2020).
Na União Europeia, é utilizada a defesa da concorrência, com fundamento nos
artigos 81 e 82 do Tratado da Comunidade Europeia, que proíbe o estabelecimento de
acordos anticoncorrenciais entre as empresas que possam afetar o comércio entre os
Estados Membros, dificultando o estabelecimento de um mercado competitivo e o abuso
de posição dominante (BRITES, 2020).
A Comissão Europeia, desde a década de 1980, tem produzido normas buscando
o aumento de penalidades para os casos de graves violações ao tratado, gerando assim
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uma melhor observância e conscientização, chegando próximo à americana (BRITES, 2020).
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No Reino Unido, a protetividade da defesa é feita pelo OFT - Office of Fair Trading,
juntamente com a CC – Competition Commission. A OFT busca a manutenção da
competitividade do mercado no Reino Unido, tendo elaborado diretrizes para a adoção do
programa de compliance (BRITES, 2020).
A operação “Mãos Limpas” deflagrada em Milão em 1992 é um antecedente
histórico que não pode deixar de ser mencionado, por se tratar do maior sistema de
corrupção até então descoberto, no qual estavam envolvidas as maiores empresas públicas
italianas (CARDOSO, 2013).
As organizações internacionais e intergovernamentais, tais como a Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, têm se dedicado à criação de leis
específicas que possam alcançar a punição adequada para os crimes de lavagem de
dinheiro e corrupção (CARDOSO, 2013).
4. A RESPONSABILIZAÇÃO DO COMPLIANCE OFFICER NO DIREITO PENAL
Com

o

advento
da
lei
anticorrupção
brasileira,
do compliance officer adquiriu protagonismo sem precedentes no Brasil.

a

figura

A lei anticorrupção, promulgada em 1º de agosto de 2013, teve o escopo de
legislar sobre a punição em desfavor de pessoas jurídicas por atos de corrupção, fraude à
licitação, entre outras hipóteses de lesões à administração pública, trazendo inúmeras
inovações para o direito brasileiro, uma vez que endureceu as sanções, previu a
possibilidade de responsabilização objetiva de pessoas jurídicas, e passou a considerar a
adoção de programas de compliance como atenuantes na aplicação de penas
(FIGUEIREDO, 2015).
O compliance officer é o funcionário que efetuará o controle interno de uma
empresa, a função do compliance officer envolverá não somente a disseminação das
normas de integridade de conduta aos funcionários da empresa, mas, principalmente,
implementará controles efetivos de governança empresarial e fiscalizará sua real aderência.
Portanto, o compliance officer deve conhecer os princípios e diretrizes que regem o ramo
da empresa para poder cumprir com sua função de prevenir o cometimento de delitos, e,
caso sejam cometidos, facilitar a correspondente apuração (SION; RECHULSK, 2014).
Entretanto, é importante destacar que o profissional de compliance não deve vir a
ser responsabilizado penalmente apenas pela posição que ocupa, uma vez que resguarda
funções tipicamente de mero assessoramento. Na realidade, sua responsabilidade deve ser
criteriosamente avaliada diante de cada caso concreto, considerando suas atribuições e
poderes, sob o risco de se assumir posicionamento tendente tanto a condenar
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objetivamente um profissional de suma importância na dinâmica empresarial atual, como
a atropelar princípios basilares do Direito Penal (SANTANA, 2017).
Conforme se destacou ao longo deste trabalho acadêmico, o Direito Penal
estrutura-se em princípios e garantias inafastáveis, as quais não devem ser ignoradas em
nenhuma hipótese, em especial quando em pauta a possibilidade de ampliação do sistema
repressivo.
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É evidente que, inobstante a ausência de normatização penal específica quanto à
figura do funcionário de compliance – a Lei Anticorrupção só admite punição civil ou
administrativa –, isto é, em que pese inexistir, no ordenamento jurídico pátrio, tipo penal
que puna especificamente o compliance officer, tampouco existirem agravantes, causas de
aumento de pena ou outras previsões legais destinadas precisamente à reprimenda dessa
figura, pelo fato de desempenhar a função de responsável por determinado programa de
compliance, o fato é que o Código Penal Brasileiro, na forma como se apresenta hoje,
possui diversos mecanismos capazes de materializar a punição do funcionário de
compliance.
Essa conclusão se confirma pela simples constatação de que a grande maioria dos
tipos penais previstos na legislação brasileira constitui infrações penais “comuns”, ou seja,
praticáveis por qualquer pessoa. Ademais, os artigos 29 e seguintes do Código Penal
admitem o concurso de pessoas, sendo absolutamente possível, portanto, que seja
imputada ao compliance officer a prática de determinado delito.
A questão, contudo, reside em enaltecer a necessidade de que, em qualquer
contexto incriminatório, o funcionário de compliance deverá ter provada, em seu desfavor,
ação ou omissão, devidamente acompanhada de dolo ou, quando a lei assim autorizar,
culpa, para que possa, então, ser responsabilizado.
Em resumo, não parece consentâneo com o Estado Democrático de Direito, que a
premente necessidade de responder aos anseios punitivistas entoados pela sociedade
justifique o atropelamento de direito e garantias fundamentais, tampouco ignorar
parâmetros sobre os quais se estrutura o sistema penal brasileiro, em prol de se expandir
o Direito Penal a ponto de sequer ser respeitada a responsabilidade penal subjetiva, ainda
predominante no ordenamento jurídico interno.
5. CONCLUSÃO
Conforme abordado neste trabalho, o Brasil ao longo dos últimos anos tem sofrido
com o elevado nível de corrupção em inúmeros segmentos, com destaque para o setor
econômico.
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Desde 2014, com o início da Operação Lava-Jato, que investiga esquemas de
corrupção envolvendo grandes empresas, o mercado se tornou cada vez mais atento às
atividades de compliance.
O compliance officer tem a obrigação de impedir a prática de condutas associadas
à corrupção, à subvenção da prática de atos ilícitos, às fraudes nos procedimentos
licitatórios, entre outras condutas, principalmente através da implementação de um
programa de compliance efetivo dentro da organização.
Em caso de ação ou omissão, dolosa ou culposa, por parte do compliance officer,
inclusive quando assume o risco de ocorrência de determinado resultado lesivo, poderá
recair sobre a sua figura eventual responsabilização penal. É o caso, por exemplo, de o
agente de compliance demonstrar desinteresse em conhecer ou investigar algum fato
potencialmente ilícito no âmbito da empresa, incorrendo na assunção dolosa do risco da
ocorrência de determinado fato criminoso, em tese evitável.
O que se pretendeu frisar ao longo do presente estudo, entretanto, foi a
imprescindibilidade de se evitar, na tentativa de se proporcionar, via Direito Penal,
responder aos anseios sociais de eliminar o sentimento de impunidade, incorrer na violação
de princípios, garantias e direitos fundamentais tidos hoje, em qualquer Estado
Democrático de Direito, como intransponíveis.
Longe de se pretender esgotar o tema eleito, inclusive por se tratar de objeto de
estudo incipiente no Brasil, não se nega a necessidade de que, ao lado da denominada Lei
Anticorrupção (que prevê punições de cunho civil e administrativo), sejam amadurecidos
mecanismos de sanção penal destinados ao funcionário responsável pelo programa de
compliance – até mesmo mecanismos ampliadores ou diversos daqueles já
proporcionados pelas normas penais vigentes. Contudo, afigura-se imperiosa a
observância e o respeito aos ditames constitucionais e legais enraizados no sistema jurídico
pátrio, sob pena de inadmissível expansionismo meramente simbólico e ilegítimo do
Direito Penal.
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RESUMO: Além da função compensatória, na responsabilidade civil é possível encontrar a
função preventiva e punitiva. A função punitiva possui caráter punitivo, onde se objetiva
em “castigar” o agente lesante pela ação ilícita e a de caráter preventivo-pedagógico, onde
se busca evitar o cometimento de novos atos lesivos da mesma natureza. Frente a isso, o
presente estudo tem como objetivo central analisar os institutos da responsabilidade civil
e do dano moral. Nos objetivos específicos, busca-se discorrer sobre a possibilidade de
aplicação da função punitiva no âmbito da responsabilidade civil, bem como observar os
seus efeitos. Para realizar esse estudo, tem-se como metodologia a pesquisa bibliográfica,
baseada em livros, artigos científicos e na legislação brasileira. A função punitiva não é
unânime na doutrina brasileira. Na corrente contrária tem-se o pensamento de que ela
pode ocasionar por exemplo, enriquecimento ilícito e maior subjetividade ao magistrado.
Entretanto, majoritariamente a doutrina e a jurisprudência tem adotado esse instituto nos
casos onde apenas a compensação do dano sofrido é insuficiente para reparar o dano
causado, sendo necessário penalizar o agente lesador.
Palavras-chave: Função Punitiva. Responsabilidade Civil. Dano Moral.
ABSTRACT: In addition to the compensatory function, in civil liability it is possible to find
the preventive and punitive function. The punitive function has a punitive character, which
aims to “punish” the offending agent for the unlawful action, and the preventivepedagogical one, which seeks to avoid the commission of new harmful acts of the same
nature. In view of this, the present study has as its central objective to analyze the institutes
of civil liability and moral damage. In the specific objectives, we seek to discuss the
possibility of applying the punitive function in the context of civil liability, as well as
observing its effects. In order to carry out this study, bibliographic research is used as a
methodology, based on books, scientific articles and Brazilian legislation. In the results, it
was clear that the punitive function is not unanimous in Brazilian doctrine. On the other
hand, there is the thought that it can cause, for example, illicit enrichment and greater
subjectivity to the magistrate. However, it was evident that the majority of doctrine and
64 Bacharel em Direito pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi - FAFICH. Especialista em
Direito Processual Civil pela Universidade Tiradentes. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pelo
Centro de Ensino Superior de Jataí. E-mail: Kitamaciel@hotmail.com
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jurisprudence have adopted this institute in cases where only compensation for the
damage suffered is insufficient to repair the damage caused, and it is necessary to penalize
the offending agent.
Keywords: Punitive Function. Civil responsability. Moral damage.
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Sumário: 1. Introdução - 2. Responsabilidade Civil e Danos Morais: Aspectos Gerais: 2.1 Do
Dano Moral. 3. A Função Punitiva da Responsabilidade Civil. 4. Das Consequências Jurídicas.
5. Considerações finais. 6. Referências.
INTRODUÇÃO
A principal fonte de medição do dano, que tem a responsabilidade de reparar
atribuída ao agente causador de um ato ilícito em favor da vítima, sempre foi, na
jurisprudência, o tamanho do prejuízo suportado pelo sofredor. Muito embora seja, com
toda certeza, a melhor e mais justa regra de cálculo da indenização, este entendimento
tem maior eficácia quando a perda se dá, exclusivamente, no meio patrimonial.
Diante desse fato, o presente estudo tem como objetivo central discorrer sobre a
função punitiva – que nada mais é do que além de punir, buscar evitar que o ofensor venha
a cometer novos atos lesivos a outrem – no âmbito da responsabilidade civil. Busca-se com
esse tema, apontar de que forma a função punitiva pode ser aplicada nos casos de
reparação civil.
Cabe lembrar, que a função punitiva não possui regulamentação jurídica própria,
ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência pátria, a busca por uma conceituação
adequada e aplicação da medida.
A escolha por esse tema se deu por observar que ocorre situações e casos que nem
mesmo a esfera do direito penal consegue aplicar uma sanção eficaz ao agente, o que
pode acontecer a depender da disparidade econômica entre um polo e outro da demanda,
de jeito que, em muitos episódios, a indenização da esfera cível já se mostrou muito mais
contundente em punir/educar o infrator do que o próprio direito criminal. Com base nisso,
o presente estudo é pautado na seguinte problemática: a função punitiva da
responsabilidade civil e da aplicação do dano moral pode ser uma grande aliada para se
chegar à uma indenização justa?
Na metodologia foi feita uma revisão de literatura, que foi realizada por meio de
leituras de leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos vinculados
ao tema por ora proposto. Na coleta de dados realizou-se uma busca em bases de dados,
tais como: Scielo; Google Acadêmico, dentre outros, entre os dias 15 a 25 de agosto de
2021. Os descritores utilizados foram: Função punitiva. Responsabilidade Civil. Dano Moral.
Legislação Brasileira.
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O método da pesquisa utilizada no trabalho se pauta no indutivo. A abordagem
qualitativa de investigação também foi utilizada neste trabalho, pois é a forma mais
adequada para se entender a natureza de um fenômeno, sem técnicas estatísticas.
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1 RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS: ASPECTOS GERAIS
Antes de adentrar ao tema específico desse estudo, cabe discorrer a respeito dos
dois principais institutos ensejadores da discussão: a responsabilidade civil e o dano moral.
Desse modo, nesse tópico irão ser abordados os principais aspectos envolvendo esses
institutos.
Quando um indivíduo sofre injustamente um prejuízo causado por outrem, nasce
para o Direito a garantia de reparação e penalização pela ação ilícita cometida. No caso
em questão, estar-se a falar do instituto da responsabilidade civil. O seu conceito é diverso,
tendo vários autores definidos o que seja a responsabilização civil.
De um modo geral, a responsabilidade civil é aquela em que se configura um cenário
onde um cidadão viola o dever jurídico por meio de um ato ilícito, resultando na
obrigatoriedade em ‘consertar’ o dano causado (RAMOS, 2014).
Em outras palavras, a responsabilidade civil parte do pressuposto de que o causador
de um dano a outrem deve repará-lo, na medida imposta pela lei. Esse termo jurídico é
oriundo do significado de “responsabilidade” que pode ser entendido como um dever
moral ou jurídico de ressarcir o prejuízo causado, restaurando assim o equilíbrio social
(DOELLE, 2019).
Instituto tão importante para o Direito Civil, que em seu texto normativo o traz
regulamentado no art. 186 ao qual diz “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).
Sendo assim, a responsabilidade civil é, antes de tudo, uma obrigação jurídica pelo
qual o causador do dano deve ressarcir as vítimas.
Nesse ponto, “há a responsabilidade, em virtude da qual se exige a satisfação ou o
cumprimento da obrigação ou da sanção” (SILVA, 2018, p. 642).
Brito et al. (2013, p. 54) ensina que “a responsabilidade civil abrange uma mescla de
componentes que a definem, a partir de um ato praticado por uma pessoa, ou por terceiro,
gerando um dano, surge um dever de reparação”.
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A forma de reparação ao dano se dá de maneira pecuniária, “de forma que pode ser
percebida, no caso do dano material, no valor real da perda gerada pela pessoa afetada
pela conduta” (BRITO, 2014, p. 55).
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A responsabilidade civil é integrada por três elementos: a conduta que é a medida
de agir ou omitir voluntariamente, o dano que seria a lesão de um interesse (patrimonial
ou moral, por exemplo) de terceiro e o nexo de causalidade, que faz a ligação entre a
conduta e o resultado, ou seja, o dano em si (BARBOZA, 2019).
Por fim, Doelle (2019) ensina que para a reparação do dano é preciso que haja os
seguintes requisitos: violar um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma
pessoa física ou de uma pessoa jurídica; e a certeza do dano.
Desse modo, verifica-se que a responsabilidade civil, já normatizada na legislação
brasileira, busca fazer com que as vítimas de danos causados por terceiros sejam na medida
do dano, ressarcidas.
Ainda dentro desse instituto existem duas espécies de responsabilidade: a de
origem objetiva e subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela onde o “dano é causado
por uma atividade lícita, porém mesmo sendo ela legal juridicamente, pode se resultar em
prejuízo para a outra pessoa, resultando dessa forma no dever de ressarcir”
(MASCARENHAS; PEREIRA, 2017, p. 26).
Encontrada no art. 927 do texto civilista, a responsabilidade objetiva se resulta
somente do dano e nexo de causalidade. Essa teoria também enfatiza que todo dano é
passível de indenização e tem de ser rapidamente reparado por quem ele o causou direta
ou indiretamente, independentemente de culpa (DINIZ, 2017).
Já a responsabilidade subjetiva, como bem explica Kfouri Neto (2019) tem como
requisito elementar a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa do
agente. Dessa forma, só há uma indenização quando há comprovação da culpa.
Venosa (2016) nos ensina que a responsabilidade subjetiva tem como base a culpa
em sentido lato (abrangendo as noções de dolo e culpa em sentido estrito), sendo passível
de aplicação apenas quando provado a culpa do agente.
A norma brasileira, no geral, aplica a responsabilidade subjetiva. Entretanto, há
exceções, como por exemplo a encontrada no CDC (Código de Defesa do Consumidor), ao
qual se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços ou produtos quando
encontrada uma relação de consumo (FERREIRA, 2018).
Em síntese, tem-se que o que difere ambas as responsabilidades é a precisão em se
comprovar a culpa. Se requer culpa, é subjetiva; caso contrário é objetiva. Tartuce (2021),
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por fim, explicita que o tipo de responsabilidade a ser aplicada dependerá da observação
de cada caso concreto, conforme as leis e demais jurisprudências sobre o tema.
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1.1 DO DANO MORAL
Quando um indivíduo é prejudicado injustamente, o mesmo pode recorrer ao Poder
Judiciário para buscar meios de solucionar o devido problema. Restando resolvido tal caso,
surge, após essa fase, diversas consequências ao causador do dano. Devido a essas
ocorrências, ergue-se no ramo jurídico o direito de pleitear os danos morais, e, em alguns
casos, os danos materiais.
Qualquer indivíduo que se sinta de fato prejudicado pode buscar justiça, para
reparação dos danos que ocorre após determinado caso concreto. Os danos morais, vem
então dar base para se buscar a resolução devida e justa de um prejuízo causado a outrem.
Para melhor entender a sua inserção, necessário conhecer o seu processo histórico, seus
conceitos e suas qualificações.
O dano moral é resultado de uma série de fatores históricos ocorridos ao longo do
tempo. No tangente a sua evolução histórica, o seu surgimento ocorreu antes mesmo de
Cristo, no Código de Hamurabi, onde a sua efetivação se dava de forma primitiva, conforme
aduzia o seu § 127:
§127: Se um homem livre estendeu o dedo contra uma sacerdotisa,
ou contra a esposa de um outro e não comprovou, arrastarão ele
diante do juiz e raspar-lhe-ão a metade do seu cabelo (GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2004, p. 58).
Além do Código de Hamurabi, o Direito Romano em geral também foi responsável
pela gênese da reparação dos danos morais. Nesse caso, os cidadãos romanos vítimas de
injúrias poderiam reclamar uma reparação do dano por meio de uma soma em dinheiro,
calculada por um Juiz, que ao analisar todas as circunstâncias do caso, aferia a condenação.
Após períodos de negação a esse instituto e de outros tempos de debate sobre a
sua aplicação ou não nas regras jurídicas, diversos estudiosos foram conceituando o dano
moral, sempre se baseando na concepção de ressarcimento de um prejuízo causado por
outrem.
Reis (2019) coloca o dano moral como sendo um agravo aos direitos de cada um,
cujo conteúdo não é pecuniário, nem focado exclusivamente ao dinheiro. No mesmo
caminho, Fajngold (2021) explica que o dano moral é danificação de interesses particulares
praticado por outrem, cuja natureza não é exclusivamente patrimonial.
Em conceito mais completo, cabe citar:
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Dano moral representa a ofensa ao ofendido na sua integridade e
dignidade, não impactando ao seu patrimônio financeiro. Está
ancorado nos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade,
intimidade, a imagem, o bom nome, etc., e que traz como efeito, todo
tipo de sofrimento e dor, tais como a tristeza, o vexame e a
humilhação (GONCALVES, 2021, p.33).
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Diante desses conceitos supracitados, nota-se que a definição de dano está ligada
a uma lesão não patrimonial. Além disso, qualquer indivíduo que venha a sofrer prejuízo,
causando negatividade no seu interior, é, na teoria, passível de reparação.
É preciso frisar que o dano moral está restrito diretamente à dor, ao sofrimento, a
angústia e a tristeza. Entretanto, ainda que permaneçam esses elementos, o dano moral se
ampliou e hoje se estende a todos os bens personalíssimos.
Na legislação brasileira, o dano moral pode ser visto pelo texto civilista vigente no
art. 186, ao qual afirma que o indivíduo que violar direito e em decorrência disso trazer
danos a terceiros, ainda que exclusivamente moral, age de forma ilícita (BRASIL, 2002).
Além deste, cita-se, ainda do Código Civil, os arts. 944,(indenização mede-se pela extensão
do dano), art. 946, que nos casos de obrigação indeterminada, como no dano moral, na
ausência de lei ou contrato disposição, as “perdas e danos serão apurados na forma
determinada pela lei processual e tratou no parágrafo único do artigo 953 e no caput o
dano moral decorrente de injúria, difamação ou calúnia e da fixação do valor das suas
reparações por equidade” (BONNA, 2021, p. 64).
Todavia, é na Constituição Federal de 1988 que o dano moral se encontra melhor
efetivado. Tal norma traz em seu bojo, expressamente a possibilidade da reparação do
dano moral, fazendo efetivar a sua importância e a sua real colocação dentro das normas
nacionais. É no art. 5º, incisos V e X que se encontra tal garantia, a saber:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...] V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
[...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).
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Com isso, “a constitucionalização do dano moral institucionalizou a obrigação de
compensar a dor ou a humilhação sofrida pelo indivíduo em decorrência da prática de ato
ilícito” (REIS, 2019, p. 71).
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Ademais, cumpre mencionar a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça que afirma:
“são cumuláveis as indenizações por dano moral material e dano moral oriundos do
mesmo fato”.
2 A FUNÇÃO PUNITIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Conforme expresso no tópico anterior, a responsabilidade civil visa, sobretudo,
garantir que o indivíduo lesado seja ressarcido por aquele que lhe causou danos. Ao longo
das últimas décadas, o instituto da responsabilidade civil foi ampliando a sua função
jurídica. Com o texto atual civilista e com a constitucionalização da legislação brasileira,
atualmente a responsabilidade civil se remete a três funções: a de reparatória ou
compensatória, a de prevenção e a punitiva. Sem adentrar nas demais, analisa-se a mais
significativa para essa pesquisa: a função punitiva da responsabilidade civil. Antes,
conceitua-se as outras funções:
QUADRO 1 – PRINCIPAIS FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL
FUNÇÃO

Reparatória (compensatória)

Preventiva

DESCRIÇÃO
O que se busca na reparação é o retorno
das coisas ao status quo ante. Com isso,
devolve-se o bem perdido diretamente
ou, quando não é mais possível tal
ressarcimento, impõe-se o pagamento de
uma indenização.
Tem a finalidade de coibir novas práticas
lesivas.

Fonte: Gonçalves (2021).
Continuando, a função punitiva da responsabilidade civil não é originária do cenário
jurídico brasileiro. Historicamente, ela é oriunda do termo inglês punitive damages, já
sendo aplicada desde o início da história da sociedade, mais especificamente na
hermenêutica do Direito Romano. Num primeiro momento, a responsabilidade civil tinha
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como foco a punição daquele que praticasse condutas lesivas a outrem. Somente mais
tarde, veio a ideia de ressarcimento ao indivíduo lesado.
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No período denominado Era Moderna, especificamente no século XVIII, o punitive
damages adentrara no sistema jurídico do Reino Unido por meio de pagamento financeiro,
ao qual se constituía de duas premissas: a) o valor terá em toda situação compensar a
vítima; e b) o valor obrigatoriamente deverá sempre punir, de forma irremediável, o agente
transgressor (DEL MASTRO, 2016). O presente instituto, com o passar dos séculos, foi se
expandindo para outros países e obteve significativo sucesso no direito norte-americano.
No Brasil, a entrada da função punitiva se dá a partir do texto constitucional de 1988
que ampliou as funções até então limitadas do instituto da responsabilidade civil. O que
se começou a observar é que a responsabilidade civil não deve ser vista somente com o
intuito reparador e compensatório, mas também punitivo, afim de que o transgressor não
venha a cometer novamente o ato lesivo (SILVEIRA, 2017).
A respeito dessa nova visão, importante destacar as seguintes palavras:
Assiste-se, atualmente, a uma redescoberta das penas civis. Elas – que
eram hostilizadas e mal compreendidas – passam a desempenhar
relevante função no direito que está sendo construído no século XXI.
A responsabilidade civil, nesse contexto, perde a função puramente
ressarcitória, passando a ostentar, também, inegavelmente, funções
que podem ser punitivas. Se nem toda responsabilidade civil terá
função punitiva, não é menos certo que muitas delas podem – e
devem – ostentar essa função (NETTO, 2019, p. 01).
O que o supracitado autor aponta, é que nos dias atuais, o direito penal vem
mostrando uma enorme ineficiência na execução de suas penas e principalmente pouco
efetivo diante de certas agressões inegavelmente desvaliosas para a convivência social. Por
outro lado, o direito civil vem progressivamente assumindo funções preventivas e
punitivas, como forma de dar eficácia e justiça àqueles que são lesados de forma
significativa (NETTO, 2019).
Da mesma forma, a função punitiva, como acentua Marques; Guimarães (2018),
surgiu no Brasil acompanhada da modernização do instituto do dano moral que, como já
demonstrado, está alinhado às garantias fundamentais da Carta Magna, tais como os
direitos ligados à honra, à imagem e à privacidade, além do princípio basilar do direito
brasileiro: o da dignidade da pessoa humana.
Varisco (2017) entende que a aplicação da função punitiva veio justamente para
modernizar a finalidade da indenização, ampliando o seu foco para além da natureza
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reparatória e preventiva, que na prática não vem atendendo ao objetivo da
responsabilização.
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Conceitualmente, a função punitiva é a “sanção consistente na aplicação de uma
pena civil ao ofensor como forma de desestímulo de comportamentos reprováveis”
(SANTOS, 2019, p. 05). Tem como escopo penalizar o transgressor e prevenir que este ou
outros venham a realizar o mesmo ato, por meio de um pagamento em dinheiro.
A função punitiva se baseia em duas premissas: a primeira que é a de caráter
punitiva, onde se objetiva em “castigar” o agente lesante pela ação ilícita e a de caráter
preventivo-pedagógico, onde se busca evitar o cometimento de novos atos lesivos da
mesma natureza (LONGUI; SILVA, 2018).
Como vislumbra Serpa (2017) a função punitiva quebra os limites do direito civil
tradicional, porque expande o entendimento sobre o que seja uma reparação de dano,
indo além da compensação da vítima, mas pegando fundamentos do Direito Penal, ao
acoimar o transgressor.
Ao discorrer sobre a função punitiva, o renomado doutrinador Rosenvald (2015)
menciona que ela é um acréscimo econômico na condenação imposta ao agente lesante,
justificado pelo fato de que somente assim poderá desestimulá-lo a praticar os mesmos
atos lesivos ou semelhantes, além de assegurar a paz coletiva e consequente função social
da responsabilidade civil.
3 DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
A função punitiva do dano em solo brasileiro, ainda não se encontra de forma
expressa em uma legislação ou normativa específica, haja vista que a principal intenção
esboçada na redação do art. 944 do Código Civil vigente é a de caráter meramente
reparatório, ao regulamentar que a indenização deve se adequar à extensão do dano.
Dessa forma, sua aplicação se dá através das interpretações dos Magistrados em cada caso,
tendo em vista a subjetividade dos critérios de fixação do quantum indenizatório.
Apesar dessa lacuna, a doutrina e a jurisprudência têm adotado posicionamentos
diferentes sobre a aplicabilidade dessa função nos casos concretos. Parte da doutrina é
favorável a possibilidade de inserir no contexto de responsabilidade civil a função punitiva,
ao contrário de outros doutrinadores que não acatam esse posicionamento.
Os ofensores, contrários à aplicação da função punitiva, se baseiam em três
fundamentos principais: a subjetividade do magistrado, a possibilidade de bis in idem e do
enriquecimento ilícito.
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Na primeira, a crítica a que se faz está relacionada à subjetividade ao qual o
magistrado possui no momento de delimitar o quantum compensatório. Nesses casos, o
magistrado pode a seu critério delimitar o valor a ser pago a título de indenização punitiva.
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O que se tem observado é que o Poder Judiciário vem adotando a postura
dos punitive damages como reforço à compensação pelos danos morais, sendo que não
vem acrescentando uma parcela a título punitivo, como ocorre na prática dos julgados
norte-americanos. Como menciona Bernardo (2017, p. 32) “devido a esse caráter punitivopedagógico, pode-se vislumbrar uma excessiva arbitrariedade aos juízes ao tomarem suas
decisões”.
Devido ao fato de ainda não ter um quantitativo previamente estipulado, com efeito,
pode surgir condenações de penas milionárias, onde não há qualquer limite imposto ou
previsto (BERNARDO, 2017).
Na segunda fundamentação, a doutrina contrária argumenta que pode haver a
possibilidade de bis in idem. Nesse ponto, explica-se:
Como em muitas ações as quais se busca a reparação pelo dano
moral, já ocorre a punição criminal com pena de multa, ou ao menos
as ações são passíveis dessa punição, ocorreria uma dupla
condenação pelo mesmo fato, uma vez que poderia ocorrer uma
condenação na esfera penal e outra na esfera cível, fundada na
função punitiva (REIS, 2019, p. 50).
Cabe lembrar que na responsabilidade civil o foco é no dano, onde se tenciona a
sua reparação. Já na responsabilidade penal o foco é na ilicitude da conduta do agente, ao
qual busca a sua devida sanção, conforme previsão da norma penalista (FAJNGOLD, 2021).
Nas palavras da doutrinadora Maria Celina Bodin de Moraes (2019, p. 41) “em razão
do caráter punitivo, o que se nota é uma abertura significativa para a ocorrência do bis in
idem, indo na contramão de garantias que sempre o negaram”.
Por fim, a corrente contrária acentua que ao se aplicar a função punitiva em sede de
responsabilidade civil, pode-se conseguir um enriquecimento ilícito. Bernardo (2017)
novamente nos explica que caso haja uma condenação que não seja fundamentada numa
previsão legal, que não respeite as garantias processuais e que se depare com uma lacuna
de condutas tipicamente puníveis, a fixação da pena pode ferir o princípio da proibição do
enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
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Ao repassar para a vítima um montante que ultrapasse a
compensação pelos danos por ela sofridos, fica claro verificar o
enriquecimento sem causa. A finalidade primordial da função
punitiva é fazer com que o lesante seja devidamente punido e não
um meio de criar benefícios para o lesado, que irá tirar vantagem de
uma condenação que não tem esse objetivo (MORAES, 2019, p. 43).
Como bem acrescenta Reis (2019, p. 51) “o enriquecimento sem causa traz um
desequilíbrio patrimonial, vinda de um acréscimo injustificado de um patrimônio pela
redução de outro”.
Em que pese os fundamentos importantes da corrente contrária, o que se encontra
atualmente é um posicionamento majoritário no sentido de aceitar a aplicação da função
punitiva no âmbito da responsabilidade civil.
Marques; Guimarães (2018, p. 06) contrapõe o posicionamento contrário, afirmando
que “a indenização punitiva tem um caráter educativo e elucidativo, porque repreende de
forma pública o transgressor frente a comunidade, além de mostrar os efeitos danosos da
sua prática, evitando assim o pensamento de vingança em relação a vítima”.
O instituto aqui em análise busca, sobretudo, compelir o ofensor. Para isso, utilizase de meios que façam com que ele não apenas repare o delito, mas que seja penalizado,
a fim de que não ocorra novamente. É, na visão de Gonçalves (2021), um plus indenizatório
imprescindível, porque trará para o lesado e para a sociedade o sentimento de justiça.
Importante destacar que, para que a função punitiva obtenha eficácia, é necessário
levar em consideração a capacidade financeira do ofensor. Isso é importante porque não
pode haver excesso de penalização financeira além do que o ofensor pode responder (ou
pagar).
Salienta Santos (2019, p. 17) ao afirmar que a função punitiva detém o “caráter
pedagógico, uma vez que o valor da condenação certamente irá reprimir o lesante, e ainda
irá desestimular outros cidadãos a cometerem tais delitos pois saberão das consequências
jurídicas”.
Além do posicionamento doutrinário majoritário, a jurisprudência brasileira vem,
nos últimos anos, aplicando nas decisões judiciais a função punitiva da responsabilidade
civil. Alguns tribunais tem julgado procedentes determinados valores considerados altos a
título de indenizações por danos morais como forma de coibir novas práticas. Para
exemplificar esse fato, cita-se:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
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CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR.
1. Revela-se adequada a elevação da indenização a título de dano
moral para R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais),
patamar usualmente adotado por este Colegiado em situações
análogas. Esta quantia assegura o caráter repressivo e
pedagógico da indenização e, também, não pode ser
considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da
parte autora. 2. Juros moratórios. Incidência a partir do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. RECURSO PROVIDO, POR
MAIORIA. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível
nº 70056682628. Apelante: Claudionei Madella. Apelado: Casa Bahia
Comercial Ltda. Relator: Des. Isabel Dias Almeida. Porto Alegre, 24
set. 2014). (grifo meu)
A elevação do quantum indenizatório é justificada pelo fato de que o valor “suprirá
as dores e efeitos danosos que o ofendido teve que suportar pelo dano sofrido causado
pelo lesante” (LONGUI; SILVA, 2018). No âmbito do dano moral, julgados tem decido em
caráter pedagógico a aplicação da função punitiva; vejamos:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APURAÇÃO DE
FRAUDE
NA
NEGOCIAÇÃO
ANTERIOR.
RESTRIÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIA.
APREENSÃO
DO
VEÍCULO.
CONTRATO
ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS AUTÔNOMOS.
INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA.
CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
DANO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. FUNÇÃO PUNITIVA,
PREVENTIVO-PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 6. O dano extrapatrimonial não se
caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de
personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica,
direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de
medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão
de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a
desestimular a sua reiteração. 7. Apelação da autora parcialmente
provida. Apelação dos réus provida. Sentença parcialmente
reformada (TJDFT Processo nº 07051104320198070020 - (070511043.2019.8.07.0020 - Res. 65 CNJ). 3º Turma Cível. Data do Julgamento:
07/04/2021. Relator: Roberto Freitas. Publicado no DJE: 28/04/2021).
(grifo meu)
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Mesmo que não tenham um numeroso volume de casos com essa natureza, a Corte
Superior vem adotando alguns critérios para a aplicação da função punitiva. Como
exemplo, cita-se abaixo:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE
FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS
PRESENTES. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À
NORMATIVA
DA
EFETIVA
EXTENSÃO
DO
DANO. FUNÇÃO PREVENTIVO-PEDAGÓGICA-REPARADORAPUNITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. O dano moral se relaciona
diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da
personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do
indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma
ação dessa natureza (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI). 3.1. Na espécie,
é evidente o dano moral experimentado pelo apelado, o qual é in re
ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, qual
seja, a restrição creditícia indevida advinda de contrato fraudado
(abalo à credibilidade). 4. A quantificação dos danos morais deve
obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos
danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do
prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a
prevenção de comportamentos futuros análogos (Funções
preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). [...] 6. Apelação
cível
desprovida.
Sentença
mantida. (TJDFT
Processo
07149673320208070003 - (0714967-33.2020.8.07.0003 - Res. 65
CNJ). 6º Turma Cível. Data do Julgamento: 24/03/2021. Relator: Alfeu
Machado. Publicado no DJE: 14/04/2021). (grifo meu)
Portanto, diante do exposto, fica claro observar que a função punitiva na esfera da
responsabilidade social é plenamente possível. Corroborando com a corrente favorável à
sua aplicação, firma-se entendimento de que esse instituto ajuda de modo significativo a
compelir o causador do dano para que não mais repita aquela conduta danosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme descrito no decorrer desse estudo, a responsabilidade civil emerge no
Direito com a finalidade de garantir a reparação dos danos oriundos da ofensa a um direito
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alheio, viabilizando a oportunidade de a vítima retornar ao statu quo ante em que se
encontrava no momento da ocorrência do dano.
Devido ao impacto da Constituição Federal de 1988 que trouxe a consagração da
dignidade da pessoa humana e o direito indenizatório também em sede moral, a
responsabilidade civil ampliou a sua função, deixando de ser meramente reparatória, mas
também preventiva e punitiva. Essa última foi a discutida nessa pesquisa.
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O que se observou na análise da função punitiva é de que ela:
- Não tem previsão legal;
- É influenciada, sobretudo, pelo punitive damages aplicado nos Estados Unidos;
- A sua aplicabilidade não é unânime, sendo que a corrente contrária se baseia nos
seguintes problemas:
a. A subjetividade do magistrado, que por não ter uma limitação legal, pode
exceder o valor ideal do quantum indenizatório;
b. A possibilidade de ocorrer bis in idem;
c. A ocorrência de enriquecimento ilícito.
Apesar dos problemas que a função punitiva pode trazer, aos quais não se pode
deixar de observar, é fato que ela traz maiores benefícios, não apenas para o ofendido, mas
também para a sociedade. O senso de justiça trazido com a penalização do agente e ao
mesmo tempo o impacto social que isso gera, faz com que a função punitiva seja benéfica
nos casos onde há o dano moral e a responsabilidade civil.
O que se percebe com a aplicação da função punitiva é que fazer uso da indenização
não somente como uma compensação ao dano, mas como uma forma de punição, de
ensinar e de prevenir o agente lesante a cometer novos delitos e principalmente a refletir
sobre sua ação, evidencia verdadeiramente o fim social a que a responsabilidade civil se
propõe.
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RESUMO: Antes do Novo Código de Processo Civil de 2015 as medidas estabelecidas para
a solução dos resultados das sentenças judiciais ou extrajudiciais eram eficazes somente
para os devedores de boa-fé. Após a nova redação Federal estabelecendo uma nova
instituição no Código de Processo Civil, o artigo 139, inciso IV, que habilita utilização de
medidas existentes para pressionar o devedor a pagar seus débitos e também medidas
coercitivas onde o magistrado tem uma amplitude de poderes a estabelecer a mais
adequada. A Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, devendo ser posta após
esgotarem todos os outros meios, medidas, entre outros, que visam dar o resultado
adequado. Garantir a efetividade do resultado processual com novas possibilidades e
ampla extensão dos poderes do juiz, tais medidas coercitivas não são para substituir as
previstas, mas em complemento dela, com um novo olhar para um processo executivo
judicial ou extrajudicial a ser célere, eficaz e efetivo. Proporcionando assim, o respeito pela
dignidade do credor que há muito tempo fora ser desrespeitada, receber então, o
cumprimento da sua almejada obrigação pelo devedor, sem a violação dos direitos dos
devedores.
Palavras-chaves: Medidas Coercitivas. Efetividade. Eficaz. Célere.
ABSTRACT: Before the 2015 New Code of Civil Procedure, the measures established to
resolve the results of judicial or extrajudicial sentences were effective only for debtors in
good faith. After the new Federal wording establishing a new institution in the Civil
Procedure Code, article 139, item IV, which enables the use of existing measures to pressure
the debtor to pay his debts and also coercive measures where the magistrate has a range
of powers to establish the most suitable. The suspension of the National Driver's License,
which must be put in place after exhausting all other means, measures, among others,
which aim to give the appropriate result. To guarantee the effectiveness of the procedural
result with new possibilities and a wide range of the judge's powers, such coercive
measures are not to replace those provided for, but in addition to it, with a new look at a
judicial or extrajudicial executive process to be swift, effective and effective. Thus providing
the respect for the creditor's dignity that headlong been disrespected, receiving, then, the
fulfillment of his desired obligation by the debtor, without violating the debtors' rights.
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1 INTRODUÇÃO
A sociedade está sempre modernizando, haverá novos conflitos e novo meios de
satisfazer a ordem judicial para resolução destes, como visto no Novo Código de Processo
Civil de 16 de março de 2015 que substituiu o Código de Processo Civil de 1973 criticada
pelos operadores do direito e até mesmo dos leigos a antiga lei processual estava atrasada
e insatisfatória. Dessa forma, a nova lei processual n.13 105 destinada para a modernização
do sistema onde muitas das vezes as ordens deixavam a desejar pois, poderiam até ter o
reconhecimento do pedido, mas a solução, o resultado satisfatório não acontecia.
Existem devedores de boa-fé, ou seja, aqueles que reconhecem que obtém dívidas
tem patrimônio e pagam, existem também os devedores de má-fé que apesar de saber
que há inadimplemento em seu nome e também patrimônio para a dissolução da dívida,
mesmo assim, decide ocultar perante o poder judicial. Existem também os devedores que
não tem como sanar pois, não tem patrimônio para isso acontecer.
Antes do Novo Código de Processo Civil de 2015 as medidas estabelecidas para a
solução dos resultados das sentenças judiciais ou extrajudiciais eram eficazes somente para
os devedores de boa-fé, que não queriam seu nome ou bens cravados na justiça e logo
resolviam perante seus credores, mas para os devedores de má-fé, as medidas típicas não
resolviam o problema, dessa forma, o credor somente tinha o reconhecimento do direito.
Após a nova redação Federal estabelecendo uma nova instituição no Código de
Processo Civil, o artigo 139, inciso IV, que além da utilização de medidas existentes para
pressionar o devedor a pagar seus débitos como, por exemplo, penhora dos bens, multa,
entre outros, a recente resolução dispõe também de medidas atípicas onde o magistrado
tem uma amplitude de poderes a estabelecer quais adequar na situação jurisdicional em
julgamento.
Medidas essas que podem ser indutivas, mandamentais, sub-rogatórias e as
medidas coercitivas que este artigo corresponderá sobre a extensão que esse meio atípico
pode alcançar e o efeito positivo que ela pode resultar em um processo.
Este novo método a fim de coagir o devedor de má-fé está sendo discutida pelos
doutrinadores e a jurisprudência atual tem utilizado não com muita frequência mas, já há
casos que foram aceite as tais medidas atípicas, por exemplo, suspensão da carteira
nacional de habilitação, bloqueio de cartões de créditos e apreensão de passaportes.
Em decorrência do princípio da efetividade o acontecimento do contrário ao que
se espera após a sentença há um confronto com esse princípio, pois se houve o direito
tutelado para o credor e porventura o resultado não é realizado, assim não é eficaz.
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Impostas as medidas típicas dispostas no Código de Processo Civil e mesmo assim os
devedores de má-fé não é coagido a pagar isso para o credor é insatisfatório. Por isso,
cabe além das medidas típicas as medidas atípicas para garantir a efetividade do resultado
processual.
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Portanto, as medidas atípicas não são para substituir as medidas conceituadas
“legais”, mas em complemento dela, quando nenhumas das quais anteriores utilizadas não
funcionam para o devedor que oculta patrimônios, obrigando-o a cumprir e atingindo o
resultado útil do processo.
Este trabalho de conclusão de curso adotou a metodologia bibliográfica que
através de doutrinas, jurisprudência, compõem estudos e pensamentos sobre um tema que
apesar de ser ainda muito pouco utilizado, mas que se encontra no Novo Código de
Processo Civil.
O tema busca analisar a aplicação dessas medidas atípicas em casos concretos que
possam dar resultados notórios para o processo, uma efetividade, menor onerosidade para
o devedor e uma satisfação para o credor.
2 PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E CELERIDADE NA EXECUÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DO
CREDOR PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015.
O Código de Processo Civil de 2015 tem a sua subordinação à Constituição
Federal/88 determinando que sua iniciação, andamento e decisões do processo civil sejam
ordenados, disciplinados e interpretado conforme os princípios fundamentais e valores
constitucionais disposto na Constituição Federal.
Dentre os princípios extraídos encontra o princípio da efetividade processual, pois
além de ser reconhecido o seu direito perante à justiça precisa também ser garantido. A
efetividade têm por objetivo garantir um direito fundamental à tutela executiva que seja
capaz de sanar ou proporcionar à pronta e integral satisfação de um pedido executivo
merecedor.
O princípio da efetividade do processo também repousa na locução
contida no art. 5º, XXXV, de que a lei não excluirá nenhuma lesão ou
ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário, o mesmo que,
rendeu ensejo à apresentação do “princípio do acesso à justiça”. Este
princípio, por vezes, é enunciado como “efetividade da jurisdição”.
(...) O princípio da efetividade do processo, volta-se mais
especificamente aos resultados práticos deste reconhecimento do
direito, na exata medida em que ele o seja, isto é, aos resultados da
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tutela jurisdicional no plano material, exterior ao processo.
(SCARPINELLA BUENO, 2015).
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No quadro atual a morosidade é um problema que afeta o judiciário e que por
consequência a efetividade da tutela a ser contemplada pelo credor, é também afetada,
pois as partes ficam alienadas por tempo indeterminado nas pendências do processo e
quando acontece a sentença o resultado não é útil para o credor.
Sabemos que, para a execução extrajudicial não necessita do processo de
conhecimento e com isso se dá um ar de celeridade, mas em muitos trâmites pelos
tribunais pátrios estão vários processos extrajudiciais morosos ou até arquivados por não
ocorrer a coação necessária em devedores de má-fé.
O relatório Justiça em Números do CNJ, principal fonte das
estatísticas oficiais do poder Judiciário, na edição do ano de
2016(ano-base 2015), destaca as dificuldades para se efetivar
empiricamente a tutela jurisdicional, o que redunda o impacto
negativo gerado pela fase de execução nos dados de litigiosidade do
poder judiciário brasileiro, que acumula alto volume processual e alta
taxa de congestionamento, frisando, inclusive que, “na prática, de
pouco adianta envidar esforço para solucionar rapidamente o mérito
do conflito se o poder judiciário não consegue entregar, de maneira
efetiva, a prestação jurisdicional a quem faz jus. (MAZZEI; ROSADO,
2018).
A efetividade da execução é uma ideologia apostada no Novo Código de Processo
Civil onde os aplicadores do direito possam dar sua opinião no processo em formas de
medidas que dão uma efetividade e celeridade, e retirarem a ideia de que só devem ou só
podem utilizar os meios como penhora, avaliação, expropriação e partir para um campo
amplo que possam dar verdadeira efetividade à execução.
Os processos de execução não necessita de cognição, pois como é uma execução
autônoma ela tecnicamente deveria ser mais célere no atual quadro judiciário brasileiro,
mas impossibilita tal princípio é a forma de exigir o adimplemento. A forma que a
sociedade evolui retira o receio que tinham dos tribunais, não que seja tecnicamente um
fato desagradável, mas transfere para os devedores de má-fé um compassivo judiciário e
a parte merecedora fica de mãos atadas e descontente com o descumprimento da
jurisdição e sem mais onde socorrer.
A realidade do judiciário para assegurar a efetivação tanto no Código antigo de
1973 e no Código de 2015 existem as medidas capazes de sanar o inadimplemento,
contudo, tais medidas são ineficazes para um devedor de má-fé. Além das medidas já
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estabelecidas dos Códigos anteriores a nova redação federal trouxe então, para o
melhoramento, uma amplitude de poderes para que os juízes determinem as medidas
capazes de assegurar o cumprimento da ordem judicial.
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Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter
passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de
flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado,
consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo
preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de
forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem adequados
para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do
caso concreto. Um verdadeiro dever-poder geral executivo, portanto,
será correto ao magistrado flexibilizar as regras previstas naqueles
dispositivos codificados consoante se verifiquem insuficientes para a
efetivação da tutela jurisdicional. (SCARPINELLA BUENO, 2015).
Deste então, alguns juristas têm estabelecidos as medidas dispostas no artigo 139
inciso IV do Código de Processo Civil para estabelecer aos credores merecedores da tutela,
além do direito, ela ser positivado na prática com mais efetividade e celeridade na
satisfação do resultado útil do processo.
No cotidiano forense a criatividade de medidas atípica tende de ser ampla com
cortes de energia, suspensão de serviços sociais, Suspensão de Carteira Nacional de
Habilitação, bloqueio e apreensão de cartões de créditos e passaportes, proibição de uso
de locais de lazer, restaurantes e várias outras medidas que possam ser eficientes para o
adimplemento.
O Superior Tribunal de Justiça no primeiro Habeas Corpus ou recursos, a matéria
de mérito falhou sob o argumento de inadequação da via eleita (HC 428.553-SP, RHC
88.490-DF e HC 439.214-RJ). Mas em direção oposta, a 3ª Turma do tribunal, no RHC 99.606
(relatora ministra Mancy Andrighi, em 13/11/2018) conclui que quando o executado não
indica o patrimônio para a quitação poderá ter seu passaporte apreendido até o resultado
ter consequência.
De modo geral, pode-se dizer que o Código de Processo Civil de 2015 visando um
novo olhar para um processo eficiente, atribuindo à parte o direito a uma decisão de mérito
justa e efetiva (artigo 6º). Em busca pela efetividade, inciso IV do artigo 139,
que instituindo poderes para o juiz autorizando o uso, de qualquer medida adequada para
o processo efetivando a satisfação do exequente afetado.
3 PODERES DO JUIZ: MEDIDAS SUB-ROGATÓRIAS, MANDAMENTAIS, COERCITIVAS E
INDUTIVAS.
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As medidas que pode ser adotadas pelo juiz para assegurar fiel cumprimento da
decisão judicial disposto no Novo Código de Processo Civil (NCPC) considerada adequada
na visão dele no, caso concreto, visar então, resultado útil para credores desfavoráveis.
Os poderes do juiz, no domínio da prova, permanecem reconhecidos
e reforçados no direito positivo, capacitando-o a realizar de ofício a
instrução processual. Munido de tais poderes instrutórios, estará ele
sempre credenciado a atuar de modo coerente e compatível com os
ideais constitucionais, relacionados com a garantia de acesso efetivo
à justiça e, particularmente, com a meta de promover a justa
composição dos litígios. (THEODORO JÚNIOR, 2016)
Existem as medidas típicas previstas em lei, ou seja, magistrado deve estruturar ela
conforme a lei prevê, ao contrário das medidas atípicas que o magistrado tem a
possibilidade de acentuar o seu juízo de convencimento diante do caso concreto, após sua
análise, uma medida eficaz.
O caso tem tudo para ser dos mais delicados, porque, pela própria
natureza do instituto aqui examinado, evidencia-se o patente conflito
entre poderes e atribuições. Para superar o impasse é irrecusável que
o magistrado valha-se do arsenal de técnicas executivas, inclusive
atípicas (art. 139, IV), para compelir à prática do ato desejado, ou,
independentemente da participação do reclamado, pratique o ato
para ajustá-lo ao quanto decidido. (SCARPINELLA BUENO, 2019)
O objetivo da execução consiste na satisfação do exequente e existem medidas
que possam assegurar o cumprimento da obrigação de forma a exigirem a serem
cumprida. O sistema brasileiro rege o princípio da tipicidade, pois o executado tem suas
garantias individuais protegidas pela Constituição Federal de 1988, sendo assim, há
algumas restrições para tais medidas serem impostas.
O capítulo atribuído dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz poderá ter
um alcance ilimitado. Atribui ao juiz um poder geral de adotar as adequadas medidas
executivas. Alcança também o poder de empregar providências atípicas, e devidas ao caso
concreto.
Em um processo de execução antes mesmo da citação do réu o credor tem que
buscar o patrimônio do devedor durante a petição para já impor as medidas típicas em lei.
O Processo de execução tem a regência do princípio da patrimonialidade, ou seja, recai
sobre o patrimônio do executado não sobre a pessoa.
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Acontece na maioria das vezes que o devedor simplesmente não deseja quitar
dívidas mesmo com patrimônio, e credores na busca de todas as formas a fazerem a sanar
o inadimplemento, e sem êxito na procura, mas mesmo assim sabe que tem patrimônio,
tem uma vida luxuosa, viagem para exteriores.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O artigo (art.) 139, IV, CPC se enquadra em uma inovação de tentativa de reinventar
a sistemática do processo executivo para trazer uma eficiência para os atos processuais,
com medidas de exigir o patrimônio dos devedores de má-fé.
Art. 139 do CPC: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
IV: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto, prestação
pecuniária.
Deve-se primeiramente compreender as medidas típicas, por exemplo: a medida
sub-rogatória, ela é típica da atividade substitutiva, através dela haverá a citação da busca
e apreensão patrimonial, entende dessa medida que devedor que não oculta seus
patrimônios terão que enfrentar tal meio subtraindo do seus bens para o credor
merecedor.
Outra medida é a mandamental ela é afirmada por um direito de prestação e busca
pela efetivação por coerção indireta, ou seja, coage o devedor para que cumpra uma
obrigação, mas de forma indireta, assim, necessita da colaboração do devedor forçando
ele próprio cumpra com prestação. Normalmente é uma coerção psicológica que em seu
descumprimento interfere na autoridade estatal conferindo crime.
Já a medida indutiva segundo o especialista, Akegawa, 2017, a proposição da
medida estabelece um comportamento positivo sem nenhuma prática de sanção, mas que
de modo efetivo consiga uma prática relevante de pagamento pelo devedor sem dizer que
ela trata de uma alternativa legal. O ato processual que cabe a medida indutiva, ou seja,
aquela que induz a pessoa a praticar determinados atos.
O ato processual coercivo comentado pela doutrina são as que tem objetivo de
coagir o devedor para cumprir a obrigação judicial e sofrendo tal medida considerada
adequada pelo juiz faz a raciocinar compreensão que é mais vantajoso cumprir a satisfação
perante o exequente do que enfrentar a medida.
Os meios executivos de coerção indireta atuam na vontade do
executado, servindo com uma espécie de "estímulo" ao cumprimento
da prestação. Esta coerção pode dar-se pelo medo (temor), como é
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o caso da prisão civil e da multa coercitiva, como também pelo
incentivo, como é o caso das chamadas sanções premiais, de que
serve de exemplo a isenção de custas e honorários para o réu que
cumpra o mandado monitório. (DIDIER JUNIOR, 2017)
A evolução do tempo fez com que surgisse novas demandas sociais, mudanças
que de forma inesperada fez com que o processo civil tivesse uma nova ótica diante de
situações banalmente cotidianas e pudesse considerar como novos objetivos medidas para
alcançar resultados e cumprisse com o papel da justiça, ou seja, cumprir com a ordem
social, paz social e harmonia.
O referido diploma processual (CPC/73) sofreu nos períodos de 1994
a 2005 mudanças de significativa importância com fins de auferir uma
maior efetividade das decisões judiciais, 10 dentre as quais ênfases
para o sistema de execução das obrigações. Na obrigação de pagar,
por exemplo, somente suportavam ser adotadas medidas típicas e
sub-rogatórias, sendo que a única medida coercitiva nessas
obrigações era limitada às obrigações de pagar alimentos. (REGINA,
2015).
O ideal é o próprio obrigado satisfazer sua obrigação, cumprindo fielmente o que
se comprometeu a realizar, mas em muitos casos não são dessa forma que se realiza,
portanto, as medidas sub-rogatórias não são totalmente eficientes para devedor de má-fé.
Apesar de haver outras medidas como as indutivas e mandamentais as coercitivas
visam alcançar o resultado pressionando o devedor a satisfazer sua obrigação de forma
adequada, conveniente, eficaz e célere na execução.
A medida coercitiva pode impor multas cominatórias ou astreintes. Através da
multa busca coagir o devedor à satisfação de sua obrigação. Assim, o juiz em qualquer
momento processual possa acarretar multa “seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (CPC, ART. 537). A multa
deve ter um valor suficiente que constrange o devedor de má-fé.
A medida coercitiva pouco utilizada pela jurisprudência, mas que tem a intenção,
mas eficaz e necessária para coagir o devedor de má-fé a pagar seus inadimplementos
perante o credor é a impetração da suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH),
bloqueio de cartões de créditos e apreensão de passaportes, com a intenção de
constranger o devedor por seu ato próprio satisfazer a obrigação.
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Essa medida que vem sendo gradualmente confiada aos procedimentos
processual e que não puni o devedor de boa-fé, mas restringe os direitos do devedor de
má-fé.
4 MEIOS PROCESSUAIS COERCITIVOS PARA COAGIR DEVEDORES DE MÁ-FÉ CONFORME
O CPC/2015.
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O meio coercitivo, estabelecido conforme o convencimento do juiz faz jus o
cumprimento da prestação jurisdicional. Antigo Código de Processo Civil viabilizava esse
meio de coerção como impossível de ser realizado, restando assim, somente o caminho de
converter a situação do credor desfavorável em perdas e danos, favorecendo mais ainda o
devedor de má-fé, sendo que, de qualquer maneira não irá pagar pois, seus patrimônios
estão ocultos.
Essa medida visa alcançar a efetividade da obrigação do devedor a cumprir a
prestação perante o credor, através da coação, pressionando-o de forma a exigir que
cumpra a decisão judicial. A coação de modo algum poderá ser comparado com punição,
pois ele não pune o devedor mau-caráter, mas sim, pressiona da forma que faça a cumprir
com a obrigação.
O progresso social cria resultados que dão maior relevância para a ocorrência da
medida de coerção, como por exemplo em algumas situações que necessitam de uma
tecnologia atacante, ou então para coibir os resultados dos efeitos somente em território
nacional (TALAMINI, 2016).
O juiz com esse poder geral de adotar medidas coercitivas não fica mais vinculado
a somente determinar multas processuais, mas fica capacitado de interpretar a situação e
determinar a medida adequada para tal situação. Aqueles casos que devedores faz o
possível e o impossível para ocultar seus patrimônios para não prestigiar o pagamento e
por esses maus feitores devendo ser coagido por coerção.
O ordenamento veda algumas medidas e essas não podem ser aplicadas, como a
prisão civil ela é vedada para as situações pecuniária, salvo em prestação alimentícia, assim
prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos o seu descumprimento atinge uma
previsão legal, caracterizando em uma sanção, a prisão civil. (ARTIGO 7°,7 STF. SÚMULA
VINCULANTE, 25).
Hoje em dia, a utilização dessas medidas são mais eficazes, pois elas têm coagido
de uma certa forma os devedores de má-fé, por exemplo, o bloqueio de cartões de crédito
de um executado que perante a justiça não tem condições patrimoniais de restituir o
credor, mas que a fatura mensal dos referidos cartões tem um valor extraordinário de
gastos e que ostentam um alto padrão de vida.
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Maneira que, a mesma definição para a apreensão de passaportes, devedor ardil
diante a jurisdição é incapaz de sanar a dívida, mas todo fim de ano ou algo assim
conseguem viagens para o exterior, ostentando um nível alto de padrão econômico.
O uso dessas medidas atípicas devem ser utilizada somente em caso de última
saída quando todos os outros fins foram alcançados e não obtiveram resultados positivos,
pois usadas de modo inadequado podem restringir a liberdade do devedor e não é essa
função para as medidas coercitivas, elas são para coagir o devedor desonesto para o
cumprimento do inadimplente e não para punir.
A aplicação civil em específico, a apreensão de passaporte, aos pouco pode tornar
uma resposta para o resultado inaceitável dos efeitos de uma decisão judicial da clássica
ocorrência do exequente ganhar na justiça, mas não é liquidada os créditos onde a vítima,
o exequente no caso, sofre com a sonegação do devido pagamento, pois o executado, por
meios artificiosos, oculta e inviabiliza patrimônio, transferindo a titularidade para terceiros,
impossibilitando a penhora, mas ao contrário da sua postura diante a justiça consegue
viajar.
Além da coação de apreensão de passaportes, outro tipo que de forma adequada
entre no processo com fim de coagir é o bloqueio de cartões de crédito, vale ressaltar que,
medidas desse tipo tem a intenção de atingir os devedores desleais onde seus extratos
bancários são extremamente elevadas, ou seja, oposto da postura diante o processo
jurisdicional.
Já suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) outro ato processual de
coação de intuito restringir a locomoção do devedor em razão do adimplemento da dívida.
Do mesmo modo dos anteriores, esse ato destinado para hipócritas diante a justiça.
Essas inovações do Código de Processo Civil de 2015 alinha a eficácia e efetividade
consideravelmente uma importante ferramenta já disponível e acessível para ser tutelada
e precisa ser conservada e aprimorada.
5 SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVECOR DE MÁ-FÉ
RESULTANDO EFICIENCIA NA ORDEM JUDICIAL.
O artigo 139 do Código de Processo Civil inciso IV, trouxe oportunidades para que
o juiz durante a execução aplique algumas medidas adeptas em execuções que deprecie a
satisfação do credor. A lei dispõe para o juiz, aquele que dirige o processo, a disposição de
determinar as medidas indutivas, coercitivas, e todas as medidas que for necessária para
assegurar o cumprimento de uma ordem.
Na prática da execução, o juiz resultou uma sentença, ordenou que o devedor
pague uma certa quantia, já liquidada para o exequente, e com a ordem em suas mãos o
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pagamento não é realizado. A partir desse descaso dos devedores de má-fé dispõe a nova
redação os atos com a funcionalidade de orienta-lo à quitação da dívida, o caráter de
coerção começou a resultar efeitos positivos para o exequente.
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Tendo em vista que, a lei viabilizou poderes para o juiz podendo aplicar medidas
que force de modo que o indivíduo sinta coagido, e que seja eficaz como, por exemplo a
oportunidade de suspender a carteira nacional de habilitação (CNH) restringindo, assim, o
direito de locomoção e que faça valer a ordem judicial.
Diversas discussões sobre o momento de aplicação dessa medida, mesmo sendo
de caráter de coerção podendo ser confundido com o caráter de punição, pois ela limita
um direito fundamental da pessoa, mas as medidas coercitivas são para coagir e as
punitivas é a punição a privação de liberdade como a prisão que acontece nos
descumprimentos de ordens alimentícias.
Súmula do STJ: nº 309: O débito alimentar que autoriza a prisão civil
do alimentante é o que compreende às três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
A limitação de dirigir caberá e não interferirá nas garantias fundamentais do
indivíduo quando aplicada após o esgotamento de todas as medidas possíveis trazidas no
Código de Processo Civil para que seja efetivado o direito tutelado, a medida atípica deverá
ser aplicada de modo subsidiário.
A colocação da medida coercitiva requer que haja percorrido um caminho
durante o processo para que possa ser aplicada, pois é de seu caráter exigir de devedor
que não tem a menor vontade de pagar o exequente, por motivo de ser desonesto, por
isso a coerção não tem precisão de sacanear o devedor de boa-fé.
Suspensão da CNH nos tribunais pátrio atualizado, a sua utilização tem se dado
inconstitucional na maioria das vezes que ela foi proposta pelo exequente, muitas das
vezes pelo motivo de não ter esgotados totalmente os meios para percorrer, ou seja, as
medidas típicas a serem impostas anteriormente. Em outras ocasiões pelo fato de restringir
o direito de dirigir justamente nos dias atuais de pura modernização, mas aprofundando
no assunto, essa medida coercitiva não é a mais constrangedora e privativa que o CPC
dispõe, certamente é a punitiva.
Portanto, a medida coercitiva de certa forma, pode trazer resultados como a prisão
alimentícia tem trazidos no decorrer dos anos, pois se constranger o devedor de má-fé a
restrição de dirigir o devido pagamento do adimplemento será efetuado.
Tende de ser visto também na sua aplicação de suspender a carteira nacional de
habilitação a razoabilidade e proporcionalidade de utilizar ela no processo civil pendente,
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pesquisar do devedor a má-fé, a ostentação de padrão de riqueza, ocultação de patrimônio
e outros requisitos para que ocorra a cooperação e que possa ter efetividade na execução,
assim, ocorrendo o esperado pagamento ao exequente mostrando que essa medida
excepcional traz uma eficiência para o cumprimento do vínculo.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo
a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (BRASIL,
2015)
A (in)constitucionalidade da medida atípica, suspender a carteira nacional de
habitação do devedor não interfere no direito constitucional (ir e vir), pois o executado
poderá locomover por outros meios como a pé, a conhecida carona, pelos transportes
públicos entre outras vias de locomoção, sendo assim, não restringe a liberdade de ir vir,
mas retira a possibilidade de dirigir até saldar a dívida havendo liquidado, sua restrição não
validará mais e voltará a usufrutuar da CNH.
Respeitando as opiniões em desfavor desse assunto, mas sistema processual civil
propõe e permite as medidas atípicas de suspender o direito de dirigir do devedor de máfé ao deixar de cumprir uma ordem executiva, prevista no inciso IV, do artigo 139, do
Código de Processo Civil.
Contudo, autorizando poderes a mais para o dirigente da execução, o juiz,
precedendo com cautela fundamentada e argumentada para que tenha a efetividade que
o processo civil necessita no atual quadro dos tribunais pátrios.
Segue um quadro análise, visualizando a utilização das medidas coercitivas, o
Tribunal de Justiça Paraná, em uma ação de execução de título extrajudicial impetrou as
medidas de suspensão de CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de
créditos cabendo então o recurso de agravo de instrumento.

Tribunal

N° do Processo

Execução

Medida
Atípica

Recursos.
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TJ-PR

70072211642

1.616.016-8

Pecuniária
Alimentar

Suspensão da Habeas Corpus
Carteira
Nacional de
Habilitação.

Suspensão da
CNH
Ação de
Apreensão de Agravo de
Execução de passaportes
Instrumento.
Título
Bloqueio
Extrajudicial cartões de
créditos.
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TJ-RS

Quadro 1: Quadro resumo processos com aplicabilidade de medidas atípicas nos
tribunais brasileiros.
Os magistrados com essa liberdade de aplicar conforme o entendimento dos
fatores ocorridos no processo a medida necessária e adequada com fundamentos. Embora
seu posicionamento seja restrito é bastante importante para o entendimento do caso e
eficiência de uma boa ordem judicial justa e eficaz. Ainda tratando das medidas atípicas
interpostas nos tribunais, o tribunal de justiça de São Paulo posicionou da seguinte maneira
na decisão:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Descumprimento de
acordo celebrado entre as partes - Prosseguimento da execução Determinação judicial de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação do executado - Inadmissibilidade: - Ainda que a
execução se processe em benefício do credor e que o art. 139,
inc. IV, do novo Código de Processo Civil, preveja que cabe ao Juiz
determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento da
dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Inadmissibilidade de se afetar o direito de ir e vir do executado para
forçá-lo ao pagamento do débito. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP AI: 22417986420168260000 SP 2241798-64.2016.8.26.0000, Relator:
Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/02/2017, 13ª Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017).
Mostrando efetividade essas medidas podem ser aceitada por mais magistrados e
que comecem a utilizar de modo seguro, justificando que sejam necessária, proporcionais
e capazes de estimular a realização do cumprimento da ordem judicial. Em outra decisão
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do ano de 2018 deram mais um provimento da medida atípica para a resolução de
inadimplemento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR/EXECUTADO. O deferimento ou
indeferimento de medidas alternativas, como por exemplo a medida
de suspensão da CNH do devedor/executado, depende do contexto
do caso concreto. Precedentes do STJ. No presente caso, a execução
tramita desde 2006, havendo inclusive outras execuções em curso,
nada parecendo conseguir fazer com que o devedor/executado
pague o que deve. Entende-se estar bem demonstrada a situação de
excepcionalidade, que justifica a aplicação da medida alternativa de
suspensão da CNH do devedor/executado. DERAM PROVIMENTO.
(Agravo de Instrumento N° 700778683349, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em
22/11/2018)
Em todos os processos de execução visam a cessação da inadimplência não
podendo só utilizar as técnicas arbitrárias e sem fundamentação e sim uma colocação
adequada de medidas típicas ou atípicas no devido processo legal tornando possível o
cumprimento da obrigação com a efetividade, deixando para atrás o famigerado caso onde
o credor ganhar a causa, mas não recebe a satisfação do crédito.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As medidas atípicas, ou melhor dizendo medidas coercitivas, porque
consideravelmente são típicas e podem ser facilmente encontradas no Código de Processo
Civil, artigo 139, inciso IV, que dão um novo olhar para um processo executivo judicial ou
extrajudicial ser célere, eficaz e efetivo.
Muitos processos que estão tramitando atualmente das vias judiciais ou
extrajudiciais são morosos e que por esse motivo as partes ficam alienadas em um processo
que podem durar anos e ao chegar no fim, a satisfação de justiça vem, muitas das vezes,
sem êxito.
Nesta previsão legal que, o juiz tem uma liberdade ampla de adequar uma medida
para que assegure um direito resguardado da parte merecedora e utilizando esses meios
com a finalidade de diminuir a insatisfação, lembrando que, devendo sempre utiliza de
modo a não prejudicar os direitos do devedor, ou seja, seus direitos individuais e
fundamentais.
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Há muitas controversas que na utilização das medidas coercitivas, como Suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação, afeta seus direitos de ir e vir, mas de certo modo não
repreende. Primeiramente, ela não vai ser posta antes mesmos de esgotarem todos os
outros meios, medidas, entre outros, que visam dar o resultado adequado. Sendo proposta
quando esgotarem todos os caminhos possíveis e ainda não obtendo a finalidade da ação
e por outro motivo que não é menos importante e que hoje em dia existe com muita
frequência nas praças da jurisdição, os devedores de má-fé, que usam meios artificiosos
para ocultar seus patrimônios.
Dessa forma, além de proporcionar o respeito pela dignidade do credor que há
muito tempo fora ser desrespeitada para o cumprimento da sua almejada obrigação pelo
devedor, sem a violação dos direitos dos devedores e que a sua frequência de
aplicabilidade nos Tribunais Pátrios possam sim, de todos os meios, trazerem efetividade
em um processo digno e célere sem sobrecarregar o poder judiciário.
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RESUMO: A Medida Provisória 759/2016 ulteriormente assimilada na Lei nº 13.465/2017
entabulou o direito real de laje campo de ação dos direitos reais já existentes no Código
Civil Brasileiro. A supracitada trata da possibilidade da edificação de imóveis em uma
mesma base/área de forma autônoma e titularidades diferentes. O presente artigo tem por
intento arrazoar a caracterização jurídica do direito real de laje e as prescrições que o
desassemelha dos demais direitos reais. Este justifica-se na perquirição da caracterização
jurídica do direito real de laje diante da asserção de sua proeminência à regulação de
terrenos no espaço geográfico brasileiro. Tem-se como hipóteses e resultados almejados
identificar a maneira de surgimento do direito de laje, ressaltando sua importância para os
cidadãos brasileiros, analisando o aspecto de sua conceituação, natureza jurídica e
espécies, apontando as formas de Constituição do direito de laje. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, com método de abordagem dedutivo. Aborda sucintamente o início da
urbanização brasileira, assim como as moradias irregulares e o surgimento das favelas.
Percorre as leis vigentes que determinam sua funcionalidade dentro do Código Civil
Brasileiro e da Constituição Federal. Demonstra a proficuidade do direito de laje mediante
a observação de julgados em pesquisa jurisprudencial realizada na Justiça Comum, nos
Tribunais de Justiça e nos Tribunais Superiores. De maneira superficial almeja transmitir as
dificuldades dos processos urbanísticos das cidades brasileiras e do sistema normativo
jurídico.
Palavras-chave: Direito de laje; Legitimação; Imóvel; Edificação.
ABSTRACT: Provisional Measure 759/2016, later assimilated in Law No. 13.465/2017,
established the real right of slab a field of action of the real rights already existing in the
Brazilian Civil Code. The aforementioned deals with the possibility of building properties
on the same base/area autonomously and with different ownerships. This article intends to
reason the legal characterization of the real right of slab and the prescriptions that
dissimilar it from other real rights. This is justified by the investigation of the legal
65 Titulação. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP). E-mail:
danilo.castro@unest.edu.br
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characterization of the real right of slab in view of the assertion of its prominence in the
regulation of land in the Brazilian geographic space. It has as hypotheses and desired
results to identify the way the slab law emerged, emphasizing its importance for Brazilian
citizens, analyzing the aspect of its conceptualization, legal nature and species, pointing
out the forms of Constitution of the slab law. This is a bibliographical research, with a
deductive approach method. It briefly addresses the beginning of Brazilian urbanization,
as well as irregular housing and the emergence of favelas. It goes through the current laws
that determine its functionality within the Brazilian Civil Code and the Federal Constitution.
It demonstrates the usefulness of the right to slab by observing judgments in
jurisprudential research carried out in the Common Courts, the Courts of Justice and the
Superior Courts. In a superficial way, it aims to convey the difficulties of urban planning
processes in Brazilian cities and the legal regulatory system.
Keyword: Slab right; Legitimation; Immobile; Edification.
1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento urbano brasileiro passa a ser considerado a partir da década
de 1960 como consequência dos intensos movimentos de migração, imigração e êxodo
rural. Ainda nessa época inicia-se a fase de industrialização e com tantos atrativos, o
número de habitantes nas cidades em busca de melhoria e qualidade de vida acontece de
maneira incontrolável. É diante da intensidade do fluxo migratório para os centros urbanos
que se tem o início das favelas e moradias irregulares dentro do território brasileiro.
Partindo desse contexto, após anos de intensas tentativas de regularização
fundiária para tantas edificações irregulares em todo o país, aprova-se o direito real de laje,
que surge através da Medida Provisória nº. 759/2016, posteriormente convertida na Lei nº.
13.465/17.
Esse traz o intuito de explicar a natureza jurídica do direito de laje, introduzido na
disposição hierárquica do conjunto de leis brasileiras pela Lei 13.465 de 11 de julho de
2017, como forma de estatuir o contexto irregular dos terrenos e moradias de grande
número de brasileiros, e se através dessa lei, ocorre efetivamente esta regularização. Diante
deste cenário, surge o seguinte problema de pesquisa: Qual a caracterização jurídica do
direito real de laje e as prescrições que o desassemelha dos demais direitos reais?
Diante desta realidade, o presente artigo busca identificar a maneira de surgimento
do direito de laje, ressaltando sua importância para os cidadãos brasileiros, analisando o
aspecto de sua conceituação, natureza jurídica e espécies, apontando as formas de
Constituição do direito de laje.
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Com este intuito perpassa a conversão da medida provisória na Lei que assegura
o Direito Real de Laje, mediante a apresentação superficial dos aspectos históricos e sociais
brasileiros, a busca por caracterizar o sujeito titular do direito de laje, apresenta alguns dos
critérios objetivos de definição de Laje frente à constituição de direito, até alinhar-se na
natureza jurídica do direito de laje e seu amparo legal.
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Apresenta natureza teórica e utiliza-se da coleta de dados exploratória
bibliográfica e documental, fundamentada pela doutrina pertinente ao tema, bem como
na legislação constitucional e infraconstitucional referente ao tema e na pesquisa
jurisprudencial realizada na Justiça Comum, nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais
Superiores no tocante à caracterização judicial do direito de laje.
2 O DIREITO REAL DE LAJE
Reafirmando que o Direito está em constante mudança com a finalidade de
adaptação à realidade da sociedade, este almeja estudar a Lei nº 13.465/17 e suas
alterações para apreender e caracterizar o direito de laje.
Considerando que esta Lei é uma permuta da Medida Provisória nº 759/2016,
tem-se que é o que vem a coligir-se da redação do § 4º: "A instituição do direito real de
laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou participação
proporcional em áreas já edificadas".
Perscrutando-se na linha de raciocínio de Gagliano e Viana (2017)
Vale salientar ainda que o novo diploma não faz menção, para a
caracterização da laje, aos requisitos “isolamento funcional e acesso
independente”, como estava previsto na Medida Provisória nº 759,
de 22 de dezembro de 2016.
Compreendemos não se exigir mais a exclusividade de acesso, pois,
em inúmeros casos, mormente em áreas economicamente menos
desenvolvidas, a via de acesso é, comumente, compartilhada.
Todavia, o direito de laje pressupõe, em nosso sentir, em perspectiva
funcional, que a unidade esteja isolada da construção original e das
eventuais lajes sucessivas, configurando uma célula habitacional
distinta, sob pena de se caracterizar como uma mera extensão da
propriedade existente.
Forja-se o Art. 1.510-A, § 6º, do Código Civil:
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Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá
ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim
de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela
originalmente construída sobre o solo. (Incluído pela Lei nº
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13.465, de 2017)
§ 6º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção
para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que
haja autorização expressa dos titulares da construção-base e
das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas
vigentes. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017). (BRASIL, 2002)
Examinando minuciosamente o supratranscrito, ergue-se criticamente Pablo Stolze
(2017):

Além disso, dada a autonomia registral que lhe foi conferida,
o § 5º da MP admitiu ainda a alienação da laje: ‘as unidades
autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser
alienadas e gravadas livremente por seus titulares, não
podendo o adquirente instituir sobrelevações sucessivas,
observadas as posturas previstas em legislação local.(…)
Temos certa dúvida quanto ao alcance e constitucionalidade
deste dispositivo, na perspectiva do princípio da função social,
no que tange à vedação de extensões ou lajes sucessivas.
Uma vez que o legislador cuidou de conceder dignidade legal
ao direito sobre a laje, desde que as limitações administrativas
e o Plano Diretor sejam respeitados, sobrelevações sucessivas,
regularmente edificadas, mereceriam, talvez, o amparo da
norma.
Diante do exposto, pode-se afirmar a possibilidade da legitimação das numerosas
edificações irregulares, enquanto laje, dentro do território brasileiro.
O Art. 1.510-C do Código Civil apresenta que:
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Art. 1.510-C. Sem prejuízo, no que couber, das normas
aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito real
de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das
partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de
serviços de interesse comum serão partilhadas entre o
proprietário da construção-base e o titular da laje, na
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proporção que venha a ser estipulada em contrato. (Incluído
pela Lei nº 13.465, de 2017)
§ 1 o São partes que servem a todo o edifício: (Incluído pela
Lei nº 13.465, de 2017)
I - os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as
partes restantes que constituam a estrutura do prédio;
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
II - o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que
destinados ao uso exclusivo do titular da laje; (Incluído pela
Lei nº 13.465, de 2017)
III - as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade,
aquecimento,

ar

condicionado,

gás,

comunicações

e

semelhantes que sirvam a todo o edifício; e (Incluído pela Lei
nº 13.465, de 2017)
IV - em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o
edifício. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
§ 2 o É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer
interessado em promover reparações urgentes na construção
na forma do parágrafo único do art. 249 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017). (BRASIL, 2002)
Observando que a laje nega emaranhar-se ao enquadramento de condomínio, a
mesma está normatizada diante da ocupação e compartilhamento de única base estrutural
edificada.
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Esclareça-se ainda que de acordo Stolze (2017, p.8) a laje pode ser normatizada
através de contrato cível e também pelo uso, mediante análise temporal:

Por fim, interessante serão os reflexos do novo regramento no
Direito de Família, na medida em que não é incomum o titular
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da construção original ceder a unidade sobrelevada a um
parente, que passa a exercer direito sobre a unidade
autônoma.
Dependendo da circunstância, poderá, até mesmo, operar-se
a aquisição do direito real de laje por usucapião, observados
os requisitos legais da prescrição aquisitiva.
E mesmo que a cessão seja gratuita, a título de comodato, se
o cessionário passa a se comportar como titular exclusivo da
laje, alterando o seu ‘animus’ e a própria natureza da posse
precária até então exercida, poderá, em nosso sentir,
consolidar o seu direto sobre a construção sobrelevada
(direito real de laje), mediante usucapião, contando-se o prazo
de prescrição a partir do momento em que deixa de se
comportar como simples comodatário, por aplicação da regra
da 'interversio possessionis’.
Frente ao exposto supracitado evidencia-se a significância do direito real de laje,
em que seus quesitos legais possibilitam a regularização fundiária dos imóveis
caracterizados como laje ou “puxadinho”.
2.1 INTRODUÇÃO LEGISLATIVA DO DIREITO REAL DE LAJE
Após muitos anos da luta de indivíduos por moradia com dignidade, o Estado
finalmente considerou o direito individual acima do coletivo de maneira que tais cidadãos
terão seus direitos assegurados através da Lei n° 13.465/17. Esta subsidia, desde então, os
jurídicos nas questões que se dirigem a habitação, temática que envolve o direito de laje.
Parte do cenário dos tempos atuais, com o crescente número de pessoas
ocupando um mesmo espaço, a considerável necessidade de convencionar extensões
territoriais fadadas às lajes bastando ver as edificações situados em uma mesma área,
distintamente edificados e com titularidades diferentes, onde os proprietários concedem
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uma parte (inferior ou superior) da construção à um terceiro, para que o mesmo realize
edificação na mesma sede. Sendo assim, com a autorização do proprietário um novo
imóvel poderá ser edificado naquela superfície e cabendo o amparo legal.
2.1.1 Aspectos Históricos e Sociais Brasileiros
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Pode-se dizer que a lei que ampara o direito de laje não é uma total novidade
dos últimos anos, tendo em vista que muitos fatos que a precedem já apontavam para
sua fundamentação, assim como o próprio direito de superfície em suas “brechas” e
entendimentos.
É a partir do pluralismo metodológico, muito antes da lei que regulamenta o
direito de laje, que de acordo Amarante (2012, p. 43), já vislumbrava-se existir, de acordo
a inesgotável legislação estatal uma definição para o referido direito:

O direito de laje – vulgarmente chamado de puxadinho –consiste na
cessão da parte superior (laje) de uma construção a terceira pessoa,
para que esta edifique outra unidade. Tal situação resulta em duas
ou mais unidades distintas, com titulares distintos: uma embaixo e
outra construída sobre a primeira, e assim sucessivamente. (Ano VIII,
Número 46, p. 43)
Traçando-se uma breve cronologia, tem-se que a trajetória do acesso à moradia
registrada a partir da Lei de Terras, corroborada em 1850, irrompe como alicerce das
premissas para que se lograsse ter e usufruir de posses nas terras brasileiras, e esta
tendia a dificultar a aquisição de terras a partir da ótica dos avanços relacionados à
abolição da escravatura ocorridos até então. Segundo Rodrigues (1990, p.17):
Com a Lei 601 de setembro de 1850, conhecida como lei das
Terras só quem podia pagar era reconhecido como
proprietário juridicamente definido lei. Além do valor moral, a
propriedade como ocorria anteriormente há também valor
econômico e social. O capitalismo se desenvolveu e impôs
politicamente o reconhecimento da propriedade privada da
terra.
É a partir da Lei Áurea em 1888 que um número considerável de ex-escravos
partem do campo para as urbes no encalço de moradias, pois sendo “livres” anseiam
por vida digna como todos os demais. Como a sociedade estava resguardada pela lei
de terras, boa parte dos terrenos na cidade, os melhores localizados, os maiores, os mais
próximos, todos já tinham donos, de maneira que esses trabalhadores não puderam ter
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acesso há nada. Lhes restaram os morros, os mangues, as regiões de difícil acesso. Como
tudo lhes era limitado e dificultado, foram construindo suas moradias de maneira
disforme e irregulares. É do supracitado que tem-se que a lei de terra é a “mãe” das
favelas que existem no Brasil.
Em alusão a Rubin (2013), é durante os anos de 1960 que se amadurece o
urbanismo em partes do território brasileiro, justificada nos movimentos de migração e
imigração, além também do período do êxodo rural. Também é cabível salientar que
isso também se deu com a modernização industrial e o incentivo do governo de
Juscelino Kubitschek com sua ousada premoção de fazer com que o país tivesse uma
grandiosa melhoria econômica e social dentre de um curto prazo de apenas cinco anos.
Nessa figuração, o importe de habitantes nas urbes no encalço de suprir suas
necessidades básicas cresceu de maneira exponencial e incontrolável. Totalmente
despreparados e sem infraestrutura para atender ao intenso e numeroso fluxo
migratório, nos centros urbanos, inicia-se a feitura das favelas e os assenhore amentos
singulares, visto que sem melhores condições as pessoas não tinham onde morar e
passaram a buscar por locais e estruturas as quais pudessem custear. É nesse cenário
que se iniciam as invasões e ocupações ilegais além da composição inicial das favelas e
cortiços.
Diante disso, como o desenvolver das cidades não assegurou moradia à todos,
afirma-se que a partir daí a habitação passou a ser uma demanda do Estado. Fato
comprovado no artigo 89, III da Constituição Federal de 1946 e artigo 84, III da
Constituição Federal de 1947 os quais amparam o direito do acesso à moradia. Mas é
somente na Constituição Federal de 1988 que a moradia torna-se direito social, em seu
artigo 6º.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.(
CF, 1988)
Ressalte-se que ao citar direito social, este não está restrito a garantia de acesso a
moradia apenas, mas garante em si a dignidade da pessoa humana, de forma que assegura
acesso a moradia digna.
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2.1.2 Sujeito Titular do Direito de Laje
O direito de laje sobreveio da necessidade de moradia digna e também da
tenuidade de solo nas áreas urbanas, além de outros fatores, como afirma De Lima (2017):
O direito de laje surgiu da necessidade social de moradia, da
escassez de solo urbano, da crescente valorização econômica
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e financeira, da irrealidade do mercado imobiliário, da
assimetria informativa e dos altos custos de transação (DE
LIMA, 2017a, p.251).
Estando este, entre os direitos reais, assegura juridicamente todos os envolvidos e
possibilita que se regularizem milhares de edificações que existem no território brasileiro.
Tartuce (2019, p.36) assevera que,

O direito de laje diz respeito à possibilidade do proprietário
de uma construção-base ceder a superfície superior ou inferior
de sua edificação, para que se constitua unidade imobiliária
distinta daquela originalmente construída sobre o solo.
A partir dessa definição do direito de laje inúmeros imóveis em regiões de favelas
e cortiços onde dois, três e até mais proprietários ocupam uma mesma área construída,
poderão ter seus direitos garantidos.
Ainda quanto às caracterizações e direitos das partes envolvidas, Tartuce (2019,
p.710) esclarece que:

Outro ponto a considerar é que o proprietário da construção-base,
chamado cedente ou lajeiro, mantém o direito de reaver a estrutura
da coisa, o que engloba a construção-base e também a laje. Já o
titular do direito de laje, chamado cessionário lajeário, tendo um
direito real sobre coisa alheia, um direito real de gozo ou fruição, não
tem o direito de reivindicá-la contra terceiro, restando-lhe apenas o
ingresso de demandas possessórias.
Tendo em vista que o sujeito-titular é aquele que possui e mantém o direito de
reaver a estrutura, os cessionários não se tornam donos do imóvel, apenas adquirem um
título de direito que não os assegura reivindicações contra terceiro, pois somente tem
direito sobre aquilo que é ou já lhe pertencia anteriormente, ou seja, o cessionário lajeário,
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não adquire a propriedade, somente passa a ter o direito de usufruir do imóvel. Como
pode-se verificar na redação de Tartuce (2019, p.712):

Os titulares ou cessionários da laje poderão dela usar, gozar e dispor
(art. 1510-A, §3º do Código Civil). A norma não menciona o direito
de reaver ou reivindicar por parte do lajeário, pois este atributo
permanece com o cedente ou proprietário da construção-base
(lajeiro). Aqui há, claramente, um fundamento legal importante para
a posição de que se trata de um direito real sobre coisa alheia e não
sobre coisa própria.
2.1.3. Critérios objetivos de definição de Laje – constituição de direito
Anteriormente ao direito de laje havia duas doutrinas, uma refutava o direito
real de laje visto a falta da legalidade e outra que o reconhecia como por meio do
direito de superfície. Sendo assim, a partir da normatização da Lei do direito real de laje,
este cinge-se a edificação construída de forma individual. Aplica-se a lei apenas
mediante a constatação da incapacidade de se individualizar os lotes, os terrenos ou as
edificações.
Segundo Arruda(2017, p. 7),

O direito de laje não constitui um direito real novo, mas uma
modalidade de direito da superfície por sobrelevação, o que
caracteriza o direito de superfície e distingue o seu tipo dos
demais direitos reais é a possibilidade de constituir um direito
tendo por objeto construção ou plantação, separadamente do
direito de propriedade sobre o solo.
A Lei 13.465/17 apresenta as exímias possibilidades de consubstancialização do
direito lajeário, observando-se duas constituintes: Ascendente ou sobrelevação
(edificação vertical superior) e Descendente ou infra partição (edificação inferior).
Esclarece-se ainda que a laje em ascendência é a mais comum das formações de laje,
confundindo-se por vezes com o âmago do próprio instituto. Ao passo que a laje em
infra partição, ocupa-se do oposto ao caso suprarreferido, na qual a laje inferior é
concebida sob outra edificação, ou seja, a construção ocorre no subsolo.
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3 A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DE LAJE
Ao reconhecer a natureza real do direito de laje como um direito real
independente e autárquico, a Lei nº13.465/17, explicitou-a ao redigir alterações no
Código Civil no artigo 1225 e no artigo 1510-A. Seguem as alterações supracitadas:
1) PRIMEIRA ALTERAÇÃO:
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CAPÍTULO V
DO DIREITO REAL DE LAJE
Art. 55. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1.225. ......
XII - a concessão de direito real de uso; e
XIII - a laje.” (NR)
2) SEGUNDA ALTERAÇÃO:
TÍTULO XI
DA LAJE
‘ Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá
ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim
de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela
originalmente construída sobre o solo.
§ 1º O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o
subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em
projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não
contemplando

as

demais

áreas

edificadas

ou

não

pertencentes ao proprietário da construção-base.
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§ 2º O titular do direito real de laje responderá pelos encargos
e tributos que incidirem sobre a sua unidade.
§ 3º Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma
constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e
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dispor.
§ 4º A instituição do direito real de laje não implica a atribuição
de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação
proporcional em áreas já edificadas.
§ 5º Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre
posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de
laje.
§ 6º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua
construção para a instituição de um sucessivo direito real de
laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da
construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas
edilícias e urbanísticas vigentes.’
‘ Art. 1.510-B. É expressamente vedado ao titular da laje
prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a
segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do
edifício, observadas as posturas previstas em legislação local.’
‘ Art. 1.510-C. Sem prejuízo, no que couber, das normas
aplicáveis aos condomínios edilícios, para fins do direito real
de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das
partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de
serviços de interesse comum serão partilhadas entre o
proprietário da construção-base e o titular da laje, na
proporção que venha a ser estipulada em contrato.
§ 1º São partes que servem a todo o edifício:
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I - os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as
partes restantes que constituam a estrutura do prédio;
II - o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que
destinados ao uso exclusivo do titular da laje;
III - as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade,
ar

condicionado,

gás,

comunicações

e
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aquecimento,

semelhantes que sirvam a todo o edifício; e
IV - em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o
edifício.
§ 2º É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer
interessado em promover reparações urgentes na construção
na forma do parágrafo único do art. 249 deste Código.’
‘ Art. 1.510-D. Em caso de alienação de qualquer das unidades
sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de
condições com terceiros, os titulares da construção-base e da
laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que
se manifestem no prazo de trinta dias, salvo se o contrato
dispuser de modo diverso.
§ 1º O titular da construção-base ou da laje a quem não se der
conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do
respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se
o requerer no prazo decadencial de cento e oitenta dias,
contado da data de alienação.
§ 2º Se houver mais de uma laje, terá preferência,
sucessivamente, o titular das lajes ascendentes e o titular das
lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais
próxima à unidade sobreposta a ser alienada.’
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‘ Art. 1.510-E. A ruína da construção-base implica extinção do
direito real de laje, salvo:
I - se este tiver sido instituído sobre o subsolo;
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II - se a construção-base não for reconstruída no prazo de
cinco anos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta o direito a
eventual reparação civil contra o culpado pela ruína (BRASIL,
2017)
Seguindo em conformidade com as alterações sancionadas, negar a identificação
da laje como um novo imóvel caracterizaria o rompimento das enumerações de registro.
3.1 DETERMINAÇÃO DA NATUREZA JURIDICA REAL DE LAJE
Com a Lei nº13.465/17, e as alterações na redação no Código Civil para inserção
do direito de laje, surge a necessidade de entendimento da mesma, torna-se imprescindível
compreender sua natureza jurídica, atentando para o feito que há um número considerável
dos legisladores a entendem de maneiras contraditórias, alguns acreditam ser um direito
real sobre a coisa alheia, outros como um direito real autônomo, outros ainda como um
gancho do direito real de superfície.
Partindo dos preceitos cíveis, segundo Farias et al. (2017, p.7),

sendo reconhecida a laje como direito real, consequências
lógicas serão a transmissão hereditária quando do falecimento
do titular, uma vez que se trata de relação jurídica com
conteúdo patrimonial; a possibilidade de partilha do direito de
laje quando da dissolução de casamento ou de união estável
do titular; o dever de repartição das despesas comuns relativas
ao imóvel, como pintura e manutenção, entre lajeado e
lajeário; a possibilidade de se reconhecer ao titular da laje a
tutela reivindicatória; e, ainda, a decorrência de encargos
tributários proporcionais às dimensões da laje.
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Ficam evidentes as determinações que diferenciam o direito real de laje dos
demais, além do fato de estar instituído no rol dos direitos reais, como já apontado
anteriormente através da Medida Provisória nº 759/2016, permutada na Lei nº
13.465/2017, que avolumou a alínea XIII ao arrolamento dos direitos das coisas no artigo
1.225, do Código Civil.
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Diante as afirmações supracitadas e partindo-se do art. 1.510-A do Código Civil,
há a possibilidade de minudenciar o direito real de laje de acordo Andréa e Gundim (2020):

a) Trata-se de unidade distinta daquela originalmente
construída sobre o solo (art. 1510-A, caput, CC);
b) A construção-base cede a superfície superior ou inferior de
sua construção (art. 1510-A, caput, CC);
c) O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo
de terrenos públicos ou privados (art.1510-A, §1º, CC);
d) Refere-se a projeção vertical, como unidade imobiliária
autônoma (art. 1510-A, §1º, CC);
e) Direito real de laje implica ao seu titular a responsabilidade
pelos tributos devidos (art. 1510-A, §2º, CC);
f) Trata-se de unidade imobiliária autônoma constituída em
matrícula própria e os titulares podem usar, gozar e dispor (art.
1510-A, §3º, CC);
g) A instituição do direito real de laje não implica a atribuição
de fração ideal de terreno ao titular da laje (art. 1510-A, §4º,
CC);
h) O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção
para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde
que haja autorização expressa dos titulares da construçãobase e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e
urbanísticas vigentes (art. 1510-A, §6º, CC);
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i) Há o direito de preferência para aquisição de laje sobreposta
do titular da construção-base e do titular de laje (art.1510-D,
caput e §§1º e 2º, CC);
j) Pode ser constituído e transferido por ato entre vivos ou
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causa mortis, aos herdeiros legítimos e testamentários e
também é passível de ser adquirido por usucapião, em função
do tempo e animus possessório do ocupante da edificação
existente.19
k) A ruína da construção-base implica extinção do direito real
de laje, exceto se este tiver sido instituído sobre o subsolo ou
se a construção-base não for reconstruída no prazo de cinco
anos (art. 1510-E, I e II, CC).
Além de todas estas importantes características próprias que
delineiam e dão forma ao instituto do direito de laje, tem-se
que a unidade mobiliária sobreposta deve apresentar dois
requisitos essenciais: a) isolamento funcional e b) acesso
independente. (BRASIL, 2017).
A partir do exposto determina-se a natureza jurídica real de laje.
3.2 TRANSFERÊNCIA, EXTINÇÃO E O DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O DIREITO DE LAJE
Mediante o direito real de laje, entende-se que a lei possibilita que se construa em
uma mesma unidade imóveis distintos e que estes tenham um registro individual para cada
um, apresentando-se de pai para filho ou mesmo que não se tenha parentesco sanguíneo,
mas que haja legalidade entre as partes. Nesta perspectiva a transferência (cessão) de
direito coincide com uma doação e deverá obedecer o Código Civil nos termos do art.
2.005 e art. 544.
Segundo Blaskesi (2019),

Entretanto, se a cessão de direito real de laje, de ascendente à
descendente, se der por forma onerosa, deve haver a anuência
dos demais, nos termos do artigo 496 do Código Civil, pois “é
anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os
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outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente
houverem consentido.”
Diferentemente da transferência ou cessão do direito, ao tratar-se da extinção do
direito de laje o Código Civil em sua matéria 1.510-E aponta exclusivamente à laje:

Art. 1.510-E. A ruína da construção-base implica extinção do
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direito real de laje, salvo:
I – se este tiver sido instituído sobre o subsolo;
II – se a construção-base não for reconstruída no prazo de
cinco anos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta o direito a
eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. (BRASIL,
2017)
Diante do exposto, a lei não apresenta outra forma de anulação do direito real de
laje. Deixando este de existir apenas através de seu titular (por sua vontade no momento
em que solicitar) ou por mandato legal.
Já, quanto ao direito de preferência, afirma Lôbo (2018, p. 251) “é o direito que
assiste à pessoa para que seja considerada em primeiro lugar na satisfação e seus direitos,
quando confrontada com outros interesses que pretendam disputar a primazia”.
O direito de preferência comportado no sistema judiciário brasileiro dispõe de
duas especificidades: a preferência legal – ulterior da vontade própria do legislador, que
por sua vez nega a exclusão por desejo dos interessados. E a preferência convencional –
que dispõe da compra e venda.
Ressalte-se que a preferência legal e a preferência convencional estão amparadas na Lei
nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 do Código Civil Brasileiro, onde dispõe:


Quanto à preferência legal

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender
a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por
tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da
venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte
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vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta
dias, sob pena de decadência.
Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que
tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o
de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte
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vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando
previamente o preço.
[…]
Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não
quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será
vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em
condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre
os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais
valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.
Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias
na coisa comum e participam todos do condomínio em partes
iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de
adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço,
proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a
coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço,
preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.
(BRASIL, 2002).


Quanto à preferência convencional

Subseção III
Da Preempção ou Preferência
Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a
obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai
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vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu
direito de prelação na compra, tanto por tanto.
Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência
não poderá exceder a cento e oitenta dias, se a coisa for
móvel, ou a dois anos, se imóvel. (BRASIL, 2002).
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Em relação a alienação das dependências sobrepostas o art. 1.510-D do Código
Civil, assegura que:

“em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas,
terão direito de preferência, em igualdade de condições com
terceiros, os titulares da construção-base e da laje, nessa
ordem, que serão cientificados por escrito para que se
manifestem no prazo de trinta dias, salvo se o contrato
dispuser de modo diverso”. (BRASIL, 2017).
Mediante os argumentos supracitados, evidencia-se a importância do direito de
laje para a organização urbanística das cidades em seus mais variados contextos.
3.3 JURISPRUDÊNCIA SOBRE O DIREITO REAL DE LAJE
Objetivando denotar os pleitos jurídicos em que se manifestam o direito real de
laje, seguem alguns julgados:
Objeto de discussão do primeiro julgado trata da ausência de informações pelo
indivíduo que realizou transferência de bem diante do direito real de laje no que concerne
a indigência de execução de infraestrutura.

(TJ-MG - AC: 10362091058267002 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento:
24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NEGÓCIO
JURÍDICO - DIREITO REAL DE LAJE - NECESSIDADE DE OBRAS
ESTRUTURAIS NA CONSTRUÇÃO-BASE - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO À ADQUIRENTE - ERRO -
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ANULAÇÃO - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES
- DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA.
A ausência de informações pelo alienante de direito real de
laje acerca da necessidade de realização de obras estruturais
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na construção-base enseja o reconhecimento de vício de
consentimento que atrai a anulação do negócio jurídico e a
determinação de que as partes retornem ao "status quo ante".
A parte que comete ato ilícito e causa danos materiais à outra
deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos
danos sofridos. A insuficiência de informações que enseja a
anulação do negócio jurídico, por si só, não é bastante para
configurar lesão a direito da personalidade, na dimensão
técnica integridade moral (honra, liberdade, intimidade,
imagem e nome), pelo que improcedente a pretensão da parte
contratante de haver reparação pecuniária por dano moral.
Objeto de discussão do segundo julgado trata de uma apelação cível quanto à
reintegração de posse instituindo o direito real de laje por instrumento do descerramento
de uma inscrição privativa na transcrição de imóveis.

(TJ-MG - AC: 10000210578803001 MG, Relator: Ramom Tácio,
Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 16ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DIREITO REAL DE LAJE - NÃO CONFIGURAÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS - POSSE - ANIMUS DOMINI
- NÃO COMPROVAÇÃO - REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS DO
ART. 561, CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - CONTRATO DE
COMODATO VERBAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ESBULHO

POSSESSÓRIO

-

DEMONSTRAÇÃO

-

CONSTITUIÇÃO EM MORA - ALUGUEL - BENFEITORIAS - NÃO
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COMPROVAÇÃO. - Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade do recurso, se a apelação preenche os requisitos
de sua admissibilidade, indicando os motivos de fato e de
direito inerentes ao recurso - A doação de um bem imóvel farse-á por escritura pública ou instrumento particular (CC, art.
541)- A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da
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abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis (CC,
art. 1.510-A, § 3º)- A usucapião extraordinária exige
comprovação da posse ininterrupta sobre o bem, mansa,
pacífica, com animus domini, pelo prazo de 15 anos (CC/2002,
art. 1.238) - Em ação de manutenção ou reintegração de
posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art.
561 do CPC - A permanência da parte comodatária no imóvel
após sua notificação extrajudicial para desocupação configura
esbulho possessório - O comodatário constituído em mora,
além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da
coisa que for arbitrado pelo comodante. (CC, art. 582)- O
possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas
benfeitorias realizadas no imóvel (CC, art. 1.219).
Objeto de discussão do terceiro julgado trata da comprovação o direito real da laje
mediante comprovação por laudo pericial.

(TJ-SP

-

AC:

10208477020188260003

SP

1020847-

70.2018.8.26.0003, Relator: Francisco Giaquinto, Data de
Julgamento: 07/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 07/06/2021)
*Extinção de comodato c.c reintegração de posse – Alegação
de esbulho possessório decorrente de comodato verbal –
Julgamento

antecipado

da

lide

de

improcedência,

entendendo suficiente o laudo pericial, comprovando o direito
real da laje – Descabimento – Matéria debatida tem natureza
fática e controvertida – Imprescindibilidade de dilação
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probatória, oportunizando a requerente comprovar, em
cognição plena, cedeu o imóvel em comodato verbal e não
cessão de superfície de sua construção para que o réu
edificasse, com direito real de laje (art. 1510-A do CC) –
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Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes –
Sentença anulada – Recurso provido.*
Este julgado esclarece que entendendo a suficiência do laudo pericial, o qual
comprova o direito real da laje e a cognição plena de que o requerente cedeu o imóvel em
comodato verbal e não cessão de superfície de sua construção para que o réu edificasse,
o julgador determina que sem provas cabíveis e consistentes ocorre aqui um cerceamento
de defesa, de modo que tem-se a sentença anulada.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito real de laje e sua legalização assegura aos cidadãos brasileiros a
aplicabilidade do sistema jurídico na resolução de problemas urbanos que se arrastaram
por anos em todo o território nacional. Em muitos lugares do país a existência de moradias
irregulares (aqui abordadas através da lajes informais), que se desenvolveram
desordenadamente e até pouco tempo, sem amparo da legislação ou mesmo opções
sociais na ótica das pessoas e seus espaços urbanos, eram a única alternativa encontrada
por tais indivíduos em busca de qualidade de vida.
Pode-se afirmar que o intento de arrazoar a natureza jurídica direito real de laje foi
tido com êxito frente à literatura apresentada, assim como a jurisprudência exemplificada
no uso do mesmo, fatos que comprovam ainda o desassemelhamento deste junto aos
demais direitos, tendo em si suas características próprias.
Cabe ressaltar ainda, que o direito de laje por si só, não é a solução final para sanar
a problemática da regularização fundiária no Brasil, porém já é um passo rumo à
legitimação do direito a moradia garantido na Constituição Federal de 1988.
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RESUMO: O presente artigo tem por objeto o estuda da guarda compartilhada sob a ótica
do melhor interesse da criança e adolescente, objetivando verificar através da lei, doutrina
e jurisprudência se os melhores interesses dos menores estão efetivamente sendo
atendidos ao adotar a guarda compartilhada. Assim, usando o método dedutivo,
compreendeu-se que tanto a lei, doutrina e jurisprudência estão sempre a favor dos
melhores interesses dos menores. Dessa maneira, a guarda compartilhada é sim um dos
melhores métodos a ser aplicado, porém em casos bem específicos, existem outros tipos
de guarda que atenderão melhor os interesses dos menores.
Palavras chaves: Guarda compartilhada; criança e adolescente; melhor interesse;
efetivamente; métodos.
ABSTRACT: This article aims to study shared custody from the perspective of the best
interests of children and adolescents, aiming to verify through the law, doctrine and
jurisprudence whether the best interests of minors are effectively being served by adopting
shared custody. Thus, using the deductive method, it was understood that both the law,
doctrine and jurisprudence are always in favor of the best interests of minors. Thus, shared
custody is indeed one of the best methods to be applied, but in very specific cases, there
are other types of custody that will better serve the interests of minors.
Keywords: Shared Guarding; child and teenager; best interest; effectively; method.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objeto o estudo da Guarda Compartilhada sob a ótica
do melhor interesse da criança e adolescente, vendo-a como a melhor das modalidades
de guarda existente.
66 Mestra em Direito e Políticas Públicas. Professora da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do
Tocantins (FCJP).
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A grande importância desse tema, é esclarecer e fazer com que a sociedade
compreenda que ao tratar-se de guarda, deve sempre ser analisado quais são os melhores
interesses do menor, pensando de já no futuro dele(a) que a depender de sua criação, pode
afetar suas condutas e torná-lo um adulto de sucesso ou não.
A problemática do tema é que se de acordo com os artigos 1583 e 1584 do Código
Civil, o melhor interesse do menor está sendo realmente efetivado, levando em
consideração os requisitos presentes em tais artigos da lei, que versam sempre a atender
os interesses do menor da melhor maneira possível, tentando amenizar ao máximo os
efeitos da ruptura da relação dos pais (BRASIL, [2021b]).
Ao estudar o tema, surge um interesse muito grande por compreender esse tipo
de guarda, pois trata-se da convivência com os genitores que o menor terá que entender
e conviver separadamente em partes, que pode afetar o psicológico do menor em caso de
mal convívio dos genitores, ou por outra via, fazê-lo sentir-se amado e cuidado, a depender
da convivência e da seriedade na qual os pais tratam a boa criação dos filhos.
Ao analisar a guarda compartilhada no seu contexto geral, compreende-se que
com ela o menor poderá ter seus direitos realmente atendidos, e suas necessidades
sanadas, sabendo que a fase de criança e adolescência é muito importante na formação
moral e física, compreendendo que com o convívio pacífico com ambos os genitores, a
criança e adolescente certamente crescerá amparada, e sem a falta dos pais, refletindo
positivamente em todo o seu futuro.
Sabe-se que ao falar sobre guarda compartilhada, muitas pessoas podem até
desconhecer tal termo, visto que o mais comum e utilizado é a guarda unilateral, que as
tomadas de decisões sobre a vida da criança e a moradia ser unicamente com um dos
genitores, e o outro faz apenas visitas e paga a devida pensão alimentícia. Porém na guarda
unilateral, em muitos casos, o menor tem uma convivência quase inexistente com o genitor
que mora geralmente distante, havendo muitas vezes a falta paterna ou materna, podendo
causar transtornos ao menor, afetando diretamente muitas áreas em sua vida.
Destaca-se que com a introdução da guarda compartilhada como melhor método
de guarda, deve-se analisar alguns pontos fundamentais a compreender melhor esse
sistema. Ao pesquisar, podemos encontrar pontos positivos na guarda compartilhada
como: o maior tempo que o menor poderá passar com ambos os genitores; uma
participação mais efetiva dos pais nas decisões pertinentes ao menor; e uma maior
interação e participação dos pais no crescimento físico e psicológico dos filhos.
Assim, muitas pessoas compreendem que na guarda compartilhada existem
pontos negativos que poderão trazer prejuízo aos menores, mas que ao entender
corretamente, vê-se que não são. Na guarda compartilhada a criança haverá residência fixa,
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passando apenas determinado tempo fora, tendo um bom tempo de convivência com o
outro genitor, e com a maior convivência com ambos os pais, haverá menor incidência de
alienação parental, fazendo um futuro melhor a criança e adolescente.
Analisando a lei maior, encontra-se no art. 227 da Constituição Federal o seguinte
disposto:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

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, [2021a], não paginado).
Visto esse artigo, pode-se concluir que não é dever apenas dos pais ou parentes
do menor de cuidar do mesmo, mas sim da sociedade e também do Estado, pois sabe-se
que uma criança e adolescente merecem sempre o melhor, para que cresçam e formem
uma sociedade cada vez melhor e mais informada.
É necessário estudar e pesquisar sobre essa modalidade de guarda, pois o nível de
divórcios no Brasil subiu 75% nos últimos cinco anos, deixando muitas crianças
desamparadas e por vezes sofrendo o abalo psicológico da falta de um de seus genitores
no lar, pois a modalidade unilateral é preferível aos genitores que querem isentar-se da
obrigação de cuidados e afetos aos filhos (CIGOLINI, 2021).
Quanto ao objetivo geral da pesquisa, é saber se a guarda compartilhada está
realmente atendendo ao melhor interesse da criança e adolescente.
Os objetivos específicos irão analisar se com o mau convívio dos genitores, ainda
assim aplicar-se-á a guarda compartilhada, e buscar saber por meio de pesquisas, seja no
CNJ, Tribunais, Secretárias Estaduais, ou até mesmo Conselho Tutelar, após passado
determinado tempo da aplicação da guarda compartilhada, ouvir a opinião dos menores
quanto a guarda compartilhada, ou se seria melhor a unilateral.
A metodologia utilizada é a do trabalho jurídico com o método dedutivo, onde,
traz-se regras ou premissas usadas no modo geral, que se aplicam também no particular
(BITTAR, 2015, p. 34).
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A técnica de pesquisa, é a exploratória bibliográfica, que versa esclarecer um
problema tendo por base o conhecimento disponível encontrado em obras, ou livros. De
outro modo, para que seja possível ser feita a análise dos dados, será usada a técnica
qualitativa, que faz a conferência numérica e análise estatística para que desse modo sejam
estabelecidos padrões e comprovadas teorias.
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2 A GUARDA COMPARTILHADA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ao tratar sobre guarda compartilhada, observa-se diversos fatores que a frente
será falada, pois entende-se que essa modalidade de guarda é a melhor a ser adotada,
compreendendo todas as circunstâncias nas quais a criança e adolescente irão passar após
o rompimento da união conjugal dos genitores, ou mesmo apenas para proporcionar um
futuro melhor a criança, no caso onde os pais nem chegaram a viver juntos.
Vale ressaltar que a afetividade que as crianças e adolescentes devem receber dos
pais e família nesse processo de formação, é de suma importância para seu
desenvolvimento social, formando uma pessoa de caráter e sem sequelas advindas da
separação dos pais, quando for o caso. Quando a criança se sente abandonada, ou sente
a ausência dos pais na sua vida, pode trazer sérios problemas futuros ao menor.
Ao falar sobre direitos e deveres dos cônjuges quanto aos filhos Gonçalves (2021,
p. 114), diz:

O sustento e a educação dos filhos constituem deveres de
ambos os cônjuges. A guarda é, ao mesmo tempo, dever e
direito dos pais. A infração ao dever em epígrafe sujeita o
infrator à perda do poder familiar e constitui fundamento
para ação de alimentos. Em tese, configura também causa
para a separação judicial (CC, art. 1.572). Subsiste a obrigação
de sustentar os filhos menores e de dar-lhes orientação
moral e educacional mesmo após a dissolução da sociedade
conjugal,

mas

extingue-se

com

a

maioridade.

A

jurisprudência, no entanto, tem estendido essa obrigação até
a obtenção do diploma universitário, no caso de filhos
estudantes que não dispõem de meios para pagar as
mensalidades.
Assim, entende-se que os direitos e deveres de ambos os genitores, ou pais e pais,
mães e mães, em caso de casais homoafetivos, devem ser de forma igualitária, de forma
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que prevaleça sempre o melhor interesse da criança e adolescente, pois caso lhes falte
algo, pode refletir na sua vida futura, transformando-o muitas vezes em um cidadão
frustrado, e com o psicológico abalado pelo passado.
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De acordo com Barros (2014), no Estatuto da Criança e Adolescente há três
princípios que a orientam que são: O absolutista, o do melhor interesse, e o da
municipalização. O princípio absolutista, trata da primazia estando em favor da criança e
adolescente. O do melhor interesse trata sobre dar prioridade aos interesses da criança e
adolescente, que teve maior força com a chegada da Constituição Federal de 1988 e o
princípio da municipalização que diz respeito a descentralização somada com a aplicação
das políticas assistências, ficando assim mais simples a fiscalização das implementações e
o cumprimento das metas determinadas nos programas do poder público por aqueles que
se encontram mais próximos dos cidadãos, os municípios.
Um ponto importante que vale ressaltar, é uma dúvida que muitas pessoas tem,
que é se na guarda compartilhada é possível um genitor perder a guarda do menor para o
outro genitor. Ao analisar a lei, vê-se que não é possível que isso aconteça, o que pode
ocorrer, é a alteração da guarda compartilhada, para guarda unilateral, que pode ser
requerida por um dos genitores, ao analisar e perceber que a guarda compartilhada não
está atendendo ao melhor interesse da criança e adolescente.
Com a adesão da guarda compartilhada, ao contrário do que se pensa, o menor
irá viver com um dos genitores, evitando fadiga de viagens e afins. Porém, as decisões
sobre quaisquer aspectos na vida do menor, serão tomadas por ambos os genitores, em
consenso. Quanto as visitas, serão de forma ilimitadas, sem que haja delimitação de dias e
horários certos, prezando sempre pela convivência amigável entre os pais (BRASIL,
[2021b]).
No modelo de guarda unilateral, como a guarda na maioria das vezes ficava com
a mãe integralmente, cabia ao pai prestar os alimentos devidos ao filho. Já na guarda
compartilhada, como o menor ficará maior parte do tempo com um dos pais, mas não
integralmente, o outro deverá prestar assistência de alimentos também, só que com a
devida parcialidade, visto que o genitor que passar mais tempo com o menor, terá também
sua obrigação alimentar e demais despesas (BRANDELERO, 2020).
O juiz levará em consideração a idade do seu filho no momento de decidir com
quem ele irá morar e qual o número de visitas concederá ao outro genitor. Assim,
considerando que crianças menores de dois anos estão em uma fase delicada do
desenvolvimento, elas precisam de cuidados e atenção especiais. Portanto, a decisão do
juiz a respeito da guarda compartilhada de crianças de até três anos de idade dependerá
da análise do caso concreto, ponderando o papel participativo do pai ou da mãe no dia a
dia da criança (VLV, 2020).
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Assim, entende-se que a partir da decisão do magistrado, será designado o melhor
modo de guarda a ser aplicado entendendo o melhor interesse das crianças e adolescentes,
levando também em consideração a opinião dos pais, pois caso algum deles realmente
não tenha interesse algum na guarda do menor, será designada a guarda unilateral ao
genitor que desejar ter a guarda do filho.
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2.1 CONCEITO E ORIGEM DA GUARDA COMPARTILHADA
Quando se fala sobre o conceito de guarda compartilhada, já vem a memória que
a guarda do menor será compartilhada entre os pais, ficando o filho determinado tempo
com um e determinado tempo com o outro. Porém como já falado anteriormente, por mais
que o filho passe determinado tempo com cada genitor, a sua residência será fixa com
Apenas um dos pais, ficando livre ao outro apenas visitação, e passeios, ou com o regime
de convivência estabelecido pelo juiz quando os pais não têm um bom diálogo.
A guarda compartilhada surgiu na década de 60, na Inglaterra, tendo expandido
pela Europa, iniciou na França até chegar ao Canadá e ao Estados Unidos. Posteriormente
ganhou espaço na América Latina (VIEIRA, 2017).
No Brasil a noção de guarda compartilhada ou a possibilidade desta, surgiu com a
Lei nº 6.515/77 que instituiu o divórcio. Em seu art. 27, diz que os pais continuam com os
mesmos “direitos e deveres em relação aos filhos.” (BRASIL, [1992], não paginado).
Trazendo para um contexto histórico da guarda compartilhada, Dias menciona:

No Código Civil de 1916, o casamento não se dissolvia.
Ocorrendo o desquite, os filhos menores ficavam com o
cônjuge inocente. [...] Para a definição da guarda,
identificava-se o cônjuge culpado. Não ficavam com ele os
filhos. Eram entregues como prêmio, verdadeira recompensa
ao cônjuge ‘inocente’, punindo-se o culpado pela separação
com a pena da perda da guarda da prole. (DIAS, 2016, p. 432).
Dessa forma, verifica-se nitidamente que o direito da criança e o melhor interesse
não prevalecia, visto que a guarda seria uma espécie de indenização para o genitor que
era dispensado da responsabilidade pelo desquite.
Assim com o passar do tempo e as mudanças na lei, ocorreram alterações que
favoreceram os menores, deixando prevalecer gradativamente o melhor interesse da
criança e adolescente. Sobre isso, vale ressaltar o entendimento de Freitas:
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Nas legislações posteriores – a Constituição de 1988, o
Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Civil de 2002
– o filho finalmente deixa de ser uma espécie de espólio de
guerra ou prêmio ao inocente, e passa a ser fixada a guarda
a quem tenha melhor condição para a mantença do infante,
sendo analisados [...] o interesse e o bem-estar da criança [...]
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e as condições de cada um dos pais em atender tais
interesses. (FREITAS, 2009, p.34).
Dessa maneira, com as ocorridas mudanças o pai começou a reassumir pouco a
pouco sua responsabilidade dentro do lar, havendo o desejo de ter uma melhor relação
com os filhos, e passar mais tempo com eles, almejando por mudanças no instituto da
guarda.
O ECA em seus artigos 33 e 34 dispõem sobre a guarda dos filhos:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos
pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda,
fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações
peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável,
podendo ser deferido o direito de representação para a
prática de atos determinados. § 3º A guarda confere à criança
ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins
e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a
forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do
convívio familiar. (BRASIL, [2021c], não paginado).
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Assim, compreende-se que todo o dever quanto aos filhos inicialmente é dos
genitores, prestação de alimentos, e demais cuidados. Só que na falta dos pais, o poder
público fará o possível para que essa criança e adolescente seja adotado, no caso de não
haver parentes, para que amenize a falta que os pais fazem na vida do menor.
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2.2 PRINCIPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ao falar sobre o melhor interesse da criança e adolescente, sabe-se que há uma
grande dificuldade para o magistrado identificar qual seria esse melhor interesse do menor,
visto que nesse modo, o próprio menor é quem irá decidir grande parte das coisas. Existem
muitas regras que devem ser analisadas, pois a criança e adolescente devem estar inseridos
em família, devem ter moradia, educação, afeto, e demais requisitos que são muito
importantes para o crescimento dele(a).
Sabe-se que é uma situação bastante difícil para o menor, pois em muitos casos
convive-se anos com os pais juntos, e os filhos já estão acostumados em ver os pais juntos,
e de repente, sem mesmo saber o porquê, um dos pais vai embora, ficando o filho afastado
da antiga rotina com os pais. E isso, pode trazer muitas consequências ao psicológico da
criança e adolescente.
Existem também casos em que os pais nunca conviveram, tiveram apenas
conjunção carnal uma ou poucas vezes e daí veio a criança, surgindo um problema que
também pode afetar o psicológico dos filhos, por isso fazendo-se necessário a análise de
caso a caso, para que seja aplicada assim, a melhor forma de guarda a depender do caso
em questão.
No art. 227 da CF/88 diz que é dever da família, sociedade e Estado, assegurar à
criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito “[...] à convivência familiar [...].”
(BRASIL, [2021c], não paginado).
Dessa maneira, com a aplicação da guarda compartilhada, estará sendo
assegurado o direito a convivência familiar que a criança necessita ter, pois o filho não deve
viver exclusivamente com um dos genitores e ir visitar o outro esporadicamente como é
na maioria das vezes na guarda unilateral, mas deve conviver com ambos os pais, e
compartilhar sua vida e decisões com ambos.
Nesse sentido, Welter (2016, p. 43), traz seu entendimento sobre:

Ao inseri-la no ordenamento, o legislador civil objetivou criar
um novo modelo de exercício de guarda que enseja
alterações nas relações paterno-filial e materno-filial,
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propiciando melhor desenvolvimento psicológico e maior
estabilidade emocional para o menor [...].
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A guarda compartilhada, surge para tentar amenizar o sofrimento do rompimento
conjugal, pois é um processo muito doloroso tanto para os filhos quanto para os pais.
Porém os menores, ficam com o trauma de quase nunca mais poder ver o outro genitor
após essa separação, sabendo do afastamento dele do lar. Daí com a aplicação da guarda
compartilhada, a convivência será bem melhor do que na guarda unilateral, e as
responsabilidades quanto a vida da criança e adolescente serão tomadas por ambos os
pais.
Sabendo disso, é preferível a aplicação da guarda compartilhada, pois com ela,
poderão ter muito mais bônus que ônus.
3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GUARDA COMPARTILHADA SOB A ÓTICA DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Ao falar sobre qualquer que seja o modo de guarda, compreende-se que haverá
pontos positivos, mas também pontos negativos, havendo sempre uma dúvida sobre qual
será o melhor para a criança e adolescente. E ao analisar os tipos de guarda existentes, vêse a guarda compartilhada é no geral o melhor tipo de guarda a ser aplicada, levando em
consideração as diversas vantagens que a mesma possui.
Ao ver sobre a distribuição de funções familiares do século passado, era sempre o
dever da mulher cuidar da casa e dos filhos, enquanto o homem trabalhava fora para
adquirir os mantimentos da família. Porém, da metade do século XX para cá, esse cenário
mudou, sendo que por muitas vezes a mulher agora é quem vai trabalhar enquanto o
homem cuida dos filhos e da casa, havendo uma maior distribuição dos deveres familiares
e maior participação de ambos os genitores na vida dos filhos (PAES, 2017).
E com essa grande mudança que vem ocorrendo, vê-se a grande necessidade de
mudar os tipos de guarda outrora usados, para que haja uma melhor compreensão e
efetividade dos melhores interesses das crianças e adolescentes.
Sabe-se que na guarda compartilhada, há uma divisão quanto as
responsabilidades e decisões sobre a vida dos filhos, e que quando há uma boa cooperação
dos pais, há uma maior fluidez na vida da criança e adolescente, minimizando os efeitos
negativos que naturalmente a ruptura conjugal trazem a vida dela (WELTER, 2016, p .43).
Sobre a escolha do tipo de guarda mais adequado, vemos que:
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As vantagens do modelo devem ser evidenciadas pelo juiz
na audiência de conciliação; não havendo acordo na
separação judicial, divórcio ou afastamento de fato, toca ao
julgador estabelecera guarda compartilhada, sempre que
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possível; não o sendo, escolhe um dos genitores como
guardião, depois de ponderar o melhor proveito do
descendente; em casos extremos, a guarda é atribuída a um
terceiro, de preferência o parente que demonstre afinidade
com o menor. (COLTRO; DELGADO, 2018, não paginado).
Assim, o juiz conciliador deve expor os motivos pelos quais a guarda compartilhada
é o melhor método a ser aplicado para que assim fique claro aos pais que com a escolha
da guarda compartilhada, os menores serão melhor assistidos e haverá melhores
resultados a curto e longo prazo na vida dos menores (BRASIL, [2021b]).
Há também alguns pontos que podem não serem bons quanto a guarda
compartilhada. Um exemplo é quando a criança se desloca da casa de um genitor para a
do outro, em caso do mau convívio dos pais, pode ocorrer a alienação parental de ambas
as partes, causando transtornos a vida dos menores.
Quando ocorre alienação parental, o que mais é afetado na criança é o seu
psicológico, pois um ou ambos os genitores tentam introduzir mentiras na vida da criança,
fazendo uma bagunça na mente dos menores, quebrando o padrão de família que ela tinha
a pouco tempo atrás. Assim, poderá crescer um adolescente e posteriormente um adulto
transtornado e até com problemas psicológicos devido a isso.
Nessa situação em questão, Grisard Filho (2015, p. 21). diz que:

Pais em conflito constante, não cooperativos, sem diálogo,
insatisfeitos, que agem em paralelo e sabotam um ao outro
contaminam o tipo de educação que proporcionam a seus
filhos, nesses casos, os arranjos de guarda compartilhada
podem ser muito lesivos aos mesmos. Para essas famílias,
destroçadas, deve-se optar pela guarda única e deferi-la ao
genitor menos contestador e mais disposto a dar ao outro o
direito amplo de visitas.
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Assim, vê-se que existem casos nos quais é inviável a aplicação da guarda
compartilhada, pois quando o rompimento da união conjugal se dá de forma não amigável,
os filhos podem sofrer mais consequências na guarda compartilhada que na guarda
unilateral. Assim, até quando os pais nunca moraram juntos, melhor será a guarda
compartilhada, pois o filho terá contato com ambos os pais.
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Poderá ocorrer também conflitos quanto a guarda compartilhada no caso da
prestação de pensão alimentícia, visto que é dever de ambos os genitores, causando muitas
vezes conflitos entre eles.
De forma geral, quando a dissolução conjugal ocorre de forma ruim, não será bom
para ninguém, visto que pode ser aplicada a guarda unilateral, distanciando os filhos do
pai ou mãe, havendo pouco convívio com o genitor que não mora com a criança.
3.1 ANALISE DOS ARTS. 1583 e 1584 DO CÓDIGO CIVIL QUANTO A GUARDA
COMPARTILHADA
Ao tratar sobre os artigos 1583 e 1584 do Código Civil, vê-se que em seu teor, eles
falarão sobre a guarda compartilhada e guarda unilateral, trazendo as especificações de
cada uma, como requerer, dentre outros. Cada tipo de guarda tem uma finalidade, que é
estabelecer a maneira na qual os filhos irão seguir a vida, com quem irão morar, e quanto
as obrigações dos pais quanto o dia a dia dos filhos.
Assim, entende-se que após a separação dos pais, nos casos em que os pais tinham
uma relação sólida, os filhos sentem esse abalo psicológico de desestruturação familiar,
fazendo-se necessário a aplicação da guarda que melhor atender os melhores interesses
da criança e adolescente, para que se tente amenizar ao máximo os efeitos negativos
trazidos a vida da criança. Dessa maneira, os artigos 1583 e 1584 do CC trazem esse
respaldo legal quanto a guarda dos menores, trazendo-lhes mais segurança de que irão
ser melhor assistidos.
Ao falar sobre guarda compartilhada, muitas pessoas ainda confundem com a
guarda alternada. Porém, sabe-se que na guarda alternada a menor passa por exemplo,
uma semana com o pai, e uma semana com a mãe, sendo que a responsabilidade é total
do genitor que estiver com o filho na determinada semana (COSTA, 2021). Já na guarda
compartilhada, o filho terá residência fixa, passando somente um determinado tempo com
o genitor que não residir com ele, e as responsabilidades permanecem em ambos os pais
(COSTA, 2021).
Deste modo, entende-se que com o fim da relação conjugal termina-se um ciclo
de vida de duas pessoas, mas os direitos e deveres quanto aos filhos permanecem ativos,
até que completem maior idade, pela lei. Um ponto importante a se falar é sobre a
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autoridade parental, que diz que os interesses dos pais, devem sempre estar condicionados
aos melhores interesses dos filhos.
O artigo 1583 do Código Civil, nos elucida em seu parágrafo 2º dizendo que na
guarda compartilhada, deve haver um equilíbrio de tempo em que o filho passará com o
pai e com a mãe, sempre levando em consideração as condições fáticas e os interesses dos
filhos, garantindo-lhes sempre saúde, educação e afeto nas relações com o genitor e com
o grupo familiar (BRASIL, [2021b]).
Já no parágrafo 3° diz que o local de residência fixa dos menores, será aquela em
que melhor atender aos interesses das crianças e adolescentes (BRASIL, [2021b]).
No artigo 1584 § 5º diz que caso o juiz verifique que o menor não deve prosseguir
sob a guarda do pai ou da mãe, concederá a guarda a pessoa que tenha compatibilidade
com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as
relações de afinidade e afetividade (BRASIL, [2021b]).
Quanto a isso, há perfeita convergência entre a Constituição Federal, Código Civil
e Estatuto da Criança e Adolescente sobre o exercício conjunto do poder familiar pelo pai
e pela mãe.
A Constituição Federal em seu artigo 226, diz: “A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado”, (BRASIL, [2021a], não paginado), e complementa em seu
parágrafo 5º, “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher.” (BRASIL, [2021a], não paginado).
Já o Código Civil em seu artigo 1631 diz:

Durante o casamento e a união estável, compete o poder
familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o
outro o exercerá com exclusividade.
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do
poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz
para a solução do desacordo. (BRASIL, [2021b], não
paginado).
E por sua vez, o Estatuto da Criança e Adolescente diz em seu art. 21:

O poder familiar será exercido, em igualdade de condições,
pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil,
116

www.conteudojuridico.com.br

assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente
para a solução da divergência. (BRASIL, [2021c], não
paginado).
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Ao analisar os três posicionamentos, vê-se claramente o dever que os pais devem
ter quanto aos filhos, entendendo que crianças e adolescentes precisam de cuidados, ainda
mais após uma separação que se torna um momento difícil e frágil na vida dos menores,
que são quem mais sofre com a separação dos pais.
Porém sabe-se que com o decorrer do tempo, ocorreram muitas mudanças na
sociedade, e mudanças na guarda compartilhada. Uma das principais mudanças na guarda
compartilhada, ocorreu no art. 1538 que diz que o tempo de convivência dos filhos de pais
separados ocorrerá de forma igualada levando-se em conta sempre o melhor interesse dos
filhos e não mais o genitor que possua melhores condições financeiras, e que a base de
moradia do filho será a cidade considerada base de moradia destes, atendendo sempre os
interesses dos filhos.
3.2 POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE A GUARDA COMPARTILHADA
Antes mesmo que ocorresse a edição da Lei 13.058/14, consolidando assim a
guarda compartilhada como regra para os filhos de pais divorciados, esse entendimento já
era utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O tribunal julgou alguns casos que
serviram de inspiração para as alterações legislativas.
Em 2008 foi quando surgiu o conceito de guarda compartilhada no ordenamento
jurídico nacional, com a Lei 11.698, e foi aprimorado com a Lei 13.058. Uma das posições
interpretativas adotadas pelo STJ no REsp 1251000 e que em seguida foram acrescentadas
na legislação é a ideia de que o convívio da criança com ambos os genitores é a regra e,
quando não existir acordo, mesmo estando os pais em clima hostil, deve ser determinada
pelo juiz, salvo quando comprovada no processo a sua absoluta impossibilidade (BRASIL,
2011).
No REsp 1251000 vê-se que o entendimento do STJ busca dar prioridade ao
interesse da criança, partindo da estimativa de que não é indispensável haver convívio
amigável entre os pais separados para que se obtenha o compartilhamento da guarda
(BRASIL, 2011).
De acordo com as decisões do tribunal, compete ao juiz da causa estabelecer as
regras e determinar as eventuais punições em caso de descumprimento do que houver
sido acertado.
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No ano de 2011, especificamente em agosto, ao julgar o caso que se tornou
referência no assunto, sendo o processo 2011/0084897-5, os ministros entenderam que a
guarda compartilhada é fundamental para assegurar à criança o direito de conviver com
ambos os pais (BRASIL, 2011).
Assim, vê-se que a guarda compartilhada desde antes de ser efetivada no
ordenamento jurídico, já se fazia efetiva, haja vista que os próprios ministros do STJ a
aplicaram, sabendo dos benefícios que seriam trazidos a vida das crianças e adolescentes.
Existe um caso no nosso ordenamento jurídico, em que o STJ concedeu a guarda
compartilhada de uma criança ao tio e avó paternos, no processo 2009/0125640-2 visto
que o pai está preso e a mãe trabalha em diversas cidades, não sabendo quando poderá e
se poderá visitar a filha. Vale ressaltar que ela vive com o tio e a avó desde os quatro meses
de vida, pois desde então sua mãe não fez questão da guarda (BRASIL, 2010).
A princípio a primeira instância extinguiu a ação de guarda conjunta, no processo
2009/0125640-2 dando a eles a opção de apenas um deles ficar com a guarda, porém eles
recorreram ao TJSP. Os desembargadores acreditam ser possível o pedido de guardam,
mas inviável, pois o modelo de família substituto deve ser formado a partir de um casal,
marido e mulher ou o que se assemelhe (BRASIL, 2010).
Já no STJ, essa posição foi modificada. O ministro Aldir Passarinho Junior em seu
voto, no REsp 1147138/SP 2009/0125640-2 entendeu ser viável esse tipo de guarda, visto
que estará apenas consolidando algo que já existe há muito tempo. Outros pontos
importantes levados em consideração foram que, a menor expressa total desejo de que
seja efetivada a guarda, e o motivo de que ambos seus genitores concordam com a guarda,
pois sabem que a filha estará bem cuidada pelo tio e avó (BRASIL, 2010)
Por outra via, o STJ diz que:

A guarda compartilhada – regime obrigatório de custódia
dos filhos, salvo as exceções previstas em lei – deve ser fixada
mesmo quando os pais morarem em cidades diferentes e
distantes, especialmente porque esse regime não exige a
permanência física do menor em ambas as residências e
admite flexibilidade na definição da forma de convivência
com os genitores, sem que se afaste a igualdade na divisão
das responsabilidades. (BRASIL, 2021d, não paginado).
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Assim, entende-se que mesmo que os pais residam em cidades distantes, a guarda
compartilhada permanece eficaz e aplicável, pois diferente do que se pode pensar, o menor
irá residir em apenas um lar fixamente, sendo que passará apenas tempos com o genitor
que não reside com o mesmo.
Sobre esse assunto, a ministra Andrighi (2021, não paginado apud BRASIL, 2021d,
não paginado), traz seu entendimento:
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Não existe qualquer óbice à fixação da guarda compartilhada
na hipótese em que os genitores residem em cidades,
estados ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em
vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível
que, a distância, os pais compartilhem a responsabilidade
sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca
da vida dos filhos, afirmou a relatora do recurso do pai,
ministra Nancy Andrei. (BRASIL, 2021d, não paginado).
A ministra Andrighi memorou que o artigo 1.584, parágrafo 2º, do Código Civil
estipula que, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho,
encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda
compartilhada – exceto se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a
guarda do menor (BRASIL, 2021d).
Ademais, a relatora salientou que a alteração legislativa introduzida pela Lei
13.058/2014 teve o objetivo de esclarecer, definitivamente, que a guarda compartilhada
não é apenas prioritária ou preferencial, mas obrigatória, afastando os impedimentos até
então impostos pelo Judiciário como fundamento para não fixar esse tipo de guarda
(BRASIL, 2021d).
Assim Andrighni (2021, não paginado apud BRASIL, 2021d, não paginado). diz:

A magistrada apontou que os únicos mecanismos previstos
na legislação para afastar a imposição da guarda
compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar,
situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o
exercício da guarda e que exigem prévia decretação judicial.

119

www.conteudojuridico.com.br

Dessa maneira, ao ver o entendimento do STJ e da Ministra Nancy Andrighni,
entende-se que a guarda compartilhada deverá ser fixada obrigatoriamente, não havendo
preferência ou prioridade, respeitando sempre o melhor interesse da criança e adolescente.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto durante todo o artigo, foi muito falado em tipos de guarda,
aspectos positivos e negativos da guarda unilateral e guarda compartilhada, julgados e
posicionamentos doutrinários acerca dos referidos temas, sendo que ao fazer uma análise
geral dos casos, quase em todas as vezes é melhor aplicável a guarda compartilhada, à
guarda unilateral.
O intuito da aplicação da guarda compartilhada, é sempre preservar os melhores
interesses das crianças e adolescentes, visto que o bem estar deles é que deve prevalecer
sobre toda e qualquer vontade. E através da guarda compartilhada, vê-se que os menores
poderão ter uma vida mais leve, convivendo separadamente um determinado tempo com
o pai, e determinado tempo com a mãe, preservando esse importante laço familiar de
convivência com ambos.
Deve-se compreender também a seriedade que é essa fase de passagem da
infância para adolescência, pois a depender de como será estabelecida a guarda, e como
os genitores agirão no decorrer da vida dos menores, poderá trazer benefícios a eles, ou
por outra via, trazer sérios malefícios, causados principalmente pela alienação parental.
Ao estudar a guarda compartilhada, encontram-se pontos fortes, como a melhor
convivência que os menores passarão a ter com os pais, e uma melhor assistência dos
genitores quanto aos interesses dos menores, e fracos, como o perigo de ocorrer a
alienação parental, sendo que deve haver uma filtragem quanto aos benefícios e não
benefícios, para que se aplique a modalidade que melhor irá atender os interesses dos
menores.
A importância do estudo da guarda compartilhada para o conhecimento sobre é
compreender que de maneira geral, a guarda compartilhada trará melhores benefícios a
vida dos menores, aproximando-os dos pais, tendo uma convivência saudável com ambos,
buscando atender os interesses dos menores, objetivando um futuro de sucesso a criança
e adolescente.
Ainda no início do artigo, falou-se quanto a efetividade da guarda compartilhada,
sendo que após o estudo dos artigos de lei e doutrinas, se pode entender que os melhores
interesses dos menores estão resguardados por lei, e aplicando-os na vida deles, será o
melhor a ser feito na vida dos menores.
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Quanto a efetividade da guarda compartilhada, vê-se que com a mesmo sendo
aplicada, os benefícios a vida dos menores serão bem maiores do que nos casos de
aplicação da guarda unilateral, entendendo uma vez que na guarda compartilhada, há uma
maior preocupação em atender os melhores interesses da criança e adolescente.
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Dessa maneira, de acordo com os arts. 1583 e 1584 do Código Civil, com a escolha
da guarda compartilhada, o magistrado decidirá por esse tipo de guarda por entender a
sua maior eficácia no caso em questão, uma vez que ela apresenta mais benefícios a curto
e longo prazo na vida dos menores. E após o estudo do texto, compreende-se ser a guarda
compartilhada, a modalidade que melhor atende os interesses da criança e adolescente
com base nos artigos a cima citados.
Assim, o que se espera de uma família, é que não haja necessidade de separação,
e que vivam felizes juntos, mas nem sempre isso é possível. E ao ocorrer a dissolução do
relacionamento, seja ele de anos, meses, ou apenas uma noite que trouxe o bebê ao
mundo, deve-se pensar com responsabilidade, pois uma criança ou adolescente são
pessoas ainda em formação, com pensamentos indefinidos, e que precisam de cuidados.
Há também casos em que nem chegou a ocorrer de fato uma separação, sendo
que os pais não chegaram a ter um relacionamento, entendendo ser a guarda
compartilhada um dos melhores tipos de guarda, aplicar-se-á também sem restrição, se
assim entender o magistrado.
Dessa maneira, ao aplicar a guarda compartilhada, espera-se que ela seja o melhor
e mais efetivo modo de fazer com que os menores sofram menos com a distância de um
dos pais, tendo em vista que na guarda compartilhada ambos os pais deverão ser presentes
na vida dos filhos, dando-lhes todo o suporte e cuidados necessários, previstos no art. 227
da nossa Constituição Federal.
Quanto a efetividade dos arts. 1583 e 1584 sobre a guarda compartilhada,
percebe-se que o judiciário sempre estará a favor do melhor interesse das crianças e
adolescentes, buscando sempre atender com presteza os interesses dos menores. Ao
analisar os referidos artigos, entende-se que no decorrer dos mesmos, há sempre o
respeito ao melhor interesse dos menores, até mesmo acima dos interesses particulares
dos pais.
Através do artigo, se pode entender melhor quais tipos de guarda existente, em
quais hipóteses eles serão aplicadas, o melhor interesse da criança e adolescente, e pontos
positivos e negativos da guarda compartilhada.
Ao analisar de forma geral o conteúdo exposto, entende-se que
independentemente da maneira que foi findada a relação entre os genitores, seja de forma
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amigável ou de uma maneira conturbada, ambos devem analisar o que será melhor para a
criança e adolescente, pois a depender de como será a vida dos menores após esse
momento de separação, poderá definir muito sobre quem os menores se tornarão no
futuro.
Assim, por mais que os pais findem a relação de forma não tão amigável,
entendendo ainda assim que a guarda compartilhada será fixada, cabe ao magistrado
responsável analisar o caso, para que seja entendido qual será o melhor para a criança e
adolescente, aplicando a forma de guarda que melhor atender ao interesse dos menores.
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RESUMO: O e-commerce, isto é o comércio eletrônico é um meio de realizar compra e
venda de produtos através da internet que vem crescendo em razão do avanço da
tecnologia e que tomou proporções ainda maiores nos últimos dois anos em razão das
medidas restritivas de circulação tomadas para conter o avanço do contágio da Covid19.
O meio virtual permite ao consumidor adquirir produtos vendidos em qualquer lugar,
inclusive em países em que vigoram outras legislações consumeristas. A considerar o risco
de dano a que pode estar sujeito o consumidor, a pesquisa tem o objetivo de discutir a
vulnerabilidade do consumidor que adquire produtos em grandes lojas internacionais e
apontar qual tem sido a resposta dada pelo Judiciário brasileiro ao se deparar com
demandas judiciais que discutem a responsabilização do fornecedor que viola os direitos
do consumidor brasileiro. A pesquisa, elaborada por meio de análise bibliográfica e
qualitativa dos textos disponíveis em livros, trabalhos científicos e jurisprudências
proferidas pelos tribunais pátrios, irá apontar ao final qual a normativa aplicada a tais casos
e quais os direitos assegurados ao consumidor de produtos internacionais.
Palavras-chave:
Responsabilidade.

E-commerce.

Consumidor.

Internacional.

Vulnerabilidade.

ABSTRACT: E-commerce, ie electronic commerce, is a means of buying and selling
products over the internet that has been growing due to the advancement of technology
and which has taken on even greater proportions in the last two years due to the restrictive
measures on circulation taken to contain the spread of Covid19 contagion. The virtual
medium allows consumers to purchase products sold anywhere, including in countries
where other consumer laws are in force. Considering the risk of damage to which the
consumer may be subject, the research aims to discuss the vulnerability of the consumer
who buys products in large international stores and to point out what has been the
response given by the Brazilian Judiciary when faced with lawsuits that discuss the
responsibility of the supplier that violates the rights of the Brazilian consumer. The research,
elaborated through bibliographical and qualitative analysis of the texts available in books,
67 Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto. Mestre em Direito pela Universidade Católica
de Brasília. Professor Universitário da Universidade de Gurupi Unirg e Universidade Católica do Tocantins. Email: leonavaqui@gmail.com.
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scientific works and jurisprudence issued by the Brazilian courts, will point out at the end
which regulations are applied to such cases and which rights are guaranteed to the
consumer of international products.
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Sumário: Introdução. 1. E-commerce e seu avanço nos últimos anos. 2. O consumidor e as
compras em sites internacionais. 3. A vulnerabilidade e os direitos do consumidor
brasileiro. 4. A proteção internacional do consumidor. 5. A jurisprudência pátria e a relação
de consumo com fornecedor internacional. Considerações finais. Referências.
INTRODUÇÃO
O direito do consumidor é o ramo jurídico que busca resguardar os direitos de quem
compra e estabelecer os deveres de quem vende seus produtos, sejam eles
disponibilizados em empresas físicas ou virtuais.
Como se sabe, a busca pela compra de produtos vendidos pela internet é uma
realidade crescente ao longo dos anos e se tornou ainda maior em razão da pandemia
causada pela Covid19, que desencadeou o fechamento de lojas físicas e a limitação de
circulação da população no comércio, medida tomada com o intuito de frear o contágio
da população.
Em razão disso, não apenas os usuários acostumados com o e-commerce, mas
também os demais, que sequer faziam uso dessa ferramenta, começaram a fazer compras
online, de produtos perecíveis ou não, vendidos em lojas nacionais ou internacionais.
Diante dessa elevada migração do comércio para o meio digital, surge o
questionamento acerca da vulnerabilidade a que está submetido o consumidor ao realizar
compra de produtos vendidos por empresas internacionais, já que as lojas digitais
nacionais já se encontram regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, surgiu o debate acerca da proteção legal do consumidor que
adquire produtos fora do Brasil, de modo que objetiva-se discutir qual é a regra adotada
pelo ordenamento jurídico pátrio.
Assim sendo, o estudo debate o chamado e-commerce e a vulnerabilidade do
consumidor que adquire produtos vendidos por empresas internacionais e irá apontar qual
o regramento aplicável nesses casos para resguardar os direitos do consumidor que reside
no Brasil.
1 O E-COMMERCE E SEU AVANÇO NOS ULTIMOS ANOS
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E-commerce é uma palavra de origem inglesa que traduzida para a língua
portuguesa significa “comércio eletrônico”. Portanto, o uso dessa expressão é para referirse a uma empresa que opera por meio virtual e não físico.
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comércio eletrônico é uma extensão do comércio convencional
(como veremos com maior profundidade adiante), tratando-se de um
ambiente digital em que as operações de troca, compra e venda e
prestação de serviço ocorrem com suporte de equipamentos e
programas de informática, por meio dos quais se possibilita realizar
a negociação, a conclusão e até́ a execução do contrato, quando for
o caso de bens intangíveis. (TEIXEIRA, 2015, p. 25).
Fábio Ulhôa Coelho afirma que o comércio eletrônico consiste em “atos de
circulação de bens, prestação ou intermediação de serviços em que as tratativas précontratuais e a celebração do contrato se fazem por transmissão e recebimento de dados
por via eletrônica, normalmente no ambiente da internet” (COELHO, 2020, p.52).
Esse meio de aquisição de bens cresce a cada ano, a considerar suas facilidades e
a modernização do mercado, que acompanha os novos tempos em que a realidade é
presente em grande maioria dos lares brasileiros.
Isso porque “as facilidades crescentes do comércio eletrônico indicam que ele veio
para ficar, modernizando-se a sua principal maneira de tratar o consumidor, balizando
preços e disponibilizando quantidade e qualidade do produto” (MARTINS, 2017, P.341).
Com o alastramento do contágio da Covid19 (Sars-Cov-2), declarada uma
pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, o uso do e-commerce
alcançou proporções enormes, com o aumento do comércio eletrônico em razão das
restrições de locomoção impostas pelo Estado para conter o alastramento da doença,
conforme dados informados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOOM):
O e-commerce se concretizou e quebrou paradigmas em 2020. Esse
modelo de negócio viu seus números decolarem de forma acelerada
e ganhou destaque no mercado decorrente do cenário de pandemia
mundial. Segundo dados da Ebit/Nielsen, só no primeiro semestre de
2020, cerca de 7 milhões de novos usuários fizeram sua primeira
compra através de e-commerce, o que gerou um faturamento 47%
maior do que nos 12 meses anteriores (ABCOMM, 2021).
Em 2021, o crescimento foi ainda maior.
Em pesquisa realizada com os dados de compra no e-commerce
durante o primeiro trimestre de 2021, a Neotrust mostra que houve
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continuidade do crescimento das vendas online no Brasil. Foram
realizadas 78,5 milhões de compras online nos três primeiros meses
do ano, um aumento de 57,4% em comparação ao mesmo período
do ano passado. Esta quantidade de compras resultou em um
faturamento de R$ 35,2 bilhões para o e-commerce entre janeiro e
março de 2021, aumento de 72,2% na comparação com 2020 (ECOMMERCE, 2021).
Não apenas os produtos essenciais para a manutenção, como também os demais
itens, passaram a ser adquiridos pela internet, através do comércio eletrônico. A compra
de produtos no e-commerce alcançou vários setores de vendas e lojas, localizadas não
apenas no Brasil, haja vista que “a dimensão do comércio eletrônico não se limita ao
território nacional, mas atravessa fronteiras, e tem amplo horizonte, no sentido da livre
concorrência entre os países, suas economias, quantidade e qualidade de proventos
disponíveis” (MARTINS, 2017, p. 345).
2 O CONSUMIDOR E AS COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS
A globalização da internet e do e-commerce é uma realidade que possibilita a
transação comercial entre pessoas que vivem em países distintos. As principais vendedoras
são grandes empresas como a Aliexpress, Shein, Shopee e Whish, dentre outras.
Não existem dúvidas que a possibilidade de adquirir produtos de outros países é
positiva, contudo existem aspectos que podem ser prejudiciais ao consumidor brasileiro.
A assertiva do funcionamento da atividade empresarial hospedada
no comércio eletrônico regulamenta um marco muito positivo para
o crescimento dos negócios e o aumento das vendas. No entanto, se
a dificuldade local de responsabilizar o empreendedor virtual é muito
grande, em atenção aos sites internacionais, as peculiaridades são
ainda maiores, porém não podem reunir opacidade na consecução
de prejuízos incorridos. Em outras palavras, quando adquire um
produto por meio do comércio eletrônico, notadamente se a oferta
é feita no exterior, o consumidor precisa ter em mãos subsídios para
responsabilizar aquele que não cumpre a sua atividade, ou a faz fora
das características da propaganda e das informações (MARTINS,
2017, p. 342).
A diversidade de produtos e o valor abaixo do praticado no Brasil influencia o ecommerce internacional, contudo questiona-se: qual o alcance da proteção legal dada ao
consumidor que é reconhecidamente vulnerável na relação consumerista? Eis a questão a
ser solucionada no decorrer dessa pesquisa científica.
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3 A VULNERABILIDADE E OS DIREITOS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO
As relações de consumo estão regulamentadas pelo ordenamento jurídico brasileiro
por meio do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), norma criada com o
intuito de resguardar e proteger o consumidor, a parte vulnerável da relação consumerista,
conforme preceitua o inciso I do artigo 4º da referida Lei.
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a exposição do consumidor aos meios de oferta e informação, sendo
impossível que a parte tenha conhecimento amplo sobre todos os
produtos e serviços colocados no mercado. A publicidade e os
demais meios de oferecimento do produto ou serviço estão
relacionados a essa vulnerabilidade, eis que deixam o consumidor à
mercê das vantagens sedutoras expostas pelos veículos de
comunicação e informação. Com a mitigação do modelo liberal da
autonomia da vontade e a massificação dos contratos, percebe-se
uma discrepância na discussão e aplicação das regras comerciais, o
que justifica a presunção de vulnerabilidade, reconhecida como uma
condição jurídica, pelo tratamento legal de proteção. Tal presunção
é absoluta ou iure et de iure, não aceitando declinação ou prova em
contrário, em hipótese alguma (TARTUCE e NEVES, 2017, p. 33).
É essa vulnerabilidade, somada aos demais princípios consumeristas que dão
embasamento ao CDC, norma que tem como essência seu caráter protecionista (GARCIA,
2016). Assim como outras normas que regulamentam os direitos, a Lei nº 8.078/1990 tem
o objetivo de proteger a parte mais fraca da relação e criar mecanismos para tornar a
relação contratual equilibrada.
Os direitos fundamentais do consumidor estão elencados no artigo 6º da Lei, os
quais devem ser priorizados nas relações de consumo.
Por ser o consumidor presumidamente vulnerável, é necessário que o fornecedor
do produto haja com boa-fé durante todo o processo de compra e venda e exponha ao
consumidor todos os detalhes do negócio, ainda que realizado através do e-commerce
(CHAVES, 2015).
Isso porque responsabilidade pelo fato e produto é do vendedor e dos demais
integrantes da cadeia de prestação do serviço de venda, conforme estabelece o artigo 12
do CDC:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
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consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (BRASIL,
1990).
Ainda que a compra e venda do produto se dê por meio do comércio eletrônico,
o vendedor deve assegurar os direitos do consumidor elencados no CDC, uma vez que
esses regramentos se aplicam a todas as relações de consumo, inclusive aquelas realizadas
por meio virtual, isto é, no e-commerce. A norma consumerista é ampla e abrange as
relações pactuadas por meio da internet.
Além do Código de Defesa do Consumidor, o comércio eletrônico também está
regulamentado no Brasil por meio do Decreto nº 7.962/2013, que dispõe em seu artigo 1º:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico,
abrangendo os seguintes aspectos:
I - informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor;
II - atendimento facilitado ao consumidor; e
III - respeito ao direito de arrependimento (BRASIL, 2013).
O artigo 4º, inciso VII, do Decreto estabelece ser dever do fornecedor “utilizar
mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do
consumidor” (BRASIL, 2013).
Outra importante normativa a ser observada no e-commerce é a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). Sancionada em 14 de agosto de 2018 e em vigor após
decorridos 24 meses de publicação, a Lei nº 13.709 é a norma que regulamenta a proteção
de dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas no âmbito físico como virtual, para
assegurar os direitos fundamentais à liberdade e privacidade garantidas pela Constituição
Federal.
A LGPD regulamenta operações nacionais e internacionais, desde que ela tenha
sido realizada no Brasil, objetive fornecer bens ou serviços no país ou tenham sido os dados
coletados em território nacional, conforme preconiza seu artigo 3º (BRASIL, 2018).
Portanto, aplica-se à relação de consumo realizada via e-commerce.
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Os sites de comércio eletrônico devem proteger os dados pessoais dos
consumidores, e assegurar que as informações contidas no cadastro mantenham-se em
sigilo. O tratamento desses dados somente é admitido nas seguintes hipóteses legais:
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado
nas seguintes hipóteses:
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I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador;
III - pela administração pública, para o tratamento e uso
compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas
previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos,
convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições
do Capítulo IV desta Lei;
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida,
sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
V - quando necessário para a execução de contrato ou de
procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja
parte o titular, a pedido do titular dos dados;
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de
23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou
de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por
profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento
realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade
sanitária;
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
Vigência
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
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X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na
legislação pertinente (BRASIL, 2018).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Além dessas hipóteses, o tratamento de dados sensíveis ou de crianças e
adolescentes deverão atender o que dispõe os artigos 11 e seguintes da LGPD.
Os agentes de tratamento devem adotar medidas que protejam os dados pessoais
de seus clientes e impedir o acesso não autorizado, sendo que qualquer uso acidental,
ilícito ou tratamento inadequado irá ensejar a sua responsabilização. Na seara
administrativa, estes agentes poderão ser condenados à sanção de advertência, multa,
bloqueio ou eliminação dos dados violados (BRASIL, 2018).
Pode ainda sofrer responsabilização cível ou penal, caso sua conduta caracterize
uma das situações disciplinadas pelo ordenamento jurídico em vigor.
Portanto, ao consumidor são assegurados os direitos básicos ao realizar uma
compra em loja virtual, contudo não se pode negar o risco a que estes estão sujeitos ao
adquirir um produto quando este é vendido por empresa localizada em outros países.
Nesses casos é necessário analisar os regramentos do direito internacional para que se
possam indicar quais as normativas aplicáveis à relação de consumo em que o consumidor
seja lesado e queira o ressarcimento pelos danos experimentados ao longo do processo
de compra e venda internacional.
4 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR
A vulnerabilidade do consumidor, já reconhecida em transações nacionais, tornase ainda mais evidente quando a aquisição de um produto se dá entre o consumidor
brasileiro e um vendedor internacional. Os riscos de ofensa aos direitos do cidadão são
ainda maiores, dada à dificuldade existente em responsabilizar o fornecedor pela falha na
venda e entrega de um produto.
A preocupação é evidente haja vista a constatação de que a vulnerabilidade do
consumidor legalmente presumida tende a se tornar ainda maior em razão da
complexidade das relações consumeristas que ultrapassam as fronteiras do Brasil (RAMOS
e FERREIRA, 2016).
O crescimento das transações comerciais entre as pessoas físicas e empresas
mundialmente conhecidas deu ensejo a discussão sobre a necessidade de regulamentação
de tais relações de consumo por meio do e-commerce, para impedir que essa distância
entre as partes não seja um mecanismo de lesar o consumidor e tornar o fornecedor
irresponsável pela má prestação do serviço.

132

www.conteudojuridico.com.br

Hoje em dia não é necessário deslocar-se para outro país para ser um
consumidor que contrata de forma internacional ou se relaciona com
fornecedores de outros países. Em teoria, o consumidor não deve ser
prejudicado, seja sob o plano da segurança, da qualidade, da garantia
ou do acesso à justiça somente porque adquire produto ou utiliza
serviço proveniente de um outro país ou fornecido por empresa com
sede no exterior (GEIB, 2012, p. 184).
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Com o intuito de regulamentar essas transações de compra e venda, existem
normativas internacionais que dispõem sobre a matéria. Ainda que de forma genérica, elas
auxiliam o julgador que se vê diante de uma demanda de relação de consumo
internacional.
A Organização das Nações Unidas (ONU) tratou de estabelecer as diretrizes gerais
de proteção ao consumidor por meio da Resolução 39/248 que reconhece a necessidade
de se priorizar os direitos dos consumidores e acesso a informações adequadas sobre o
produto adquirido no e-commerce internacional (ONU, 1985).
O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), bloco econômico do qual o Brasil faz parte,
através do Grupo Mercado Comum (GMC) caminhou no mesmo sentido e criou a
Resolução nº 37, que dispõe sobre a proteção do consumidor no comércio eletrônico. Esta
normativa internacional foi sancionada por meio do Decreto nº 10.271/2020, que em seu
artigo 1º determina:
Art. 1º No comércio eletrônico, deve-se garantir aos consumidores,
durante todo o processo da transação, o direito à informação clara,
suficiente, verídica e de fácil acesso sobre o fornecedor, o produto
e/ou serviço e a transação realizada (BRASIL, 2020).
A mesma norma determina ser dever do Estado propiciar aos fornecedores a
adoção de mecanismos virtuais para a rápida solução de controvérsia entre o consumidor
e a empresa, que seja acessível, transparente e de baixo custo, para que o consumidor
possa reclamar e ter sua solicitação atendida (BRASIL, 2020).
A jurisdição para solucionar judicialmente das demandas de consumo
internacionais entre os países do MERCOSUL foi estabelecida por meio do Protocolo de
Santa Maria Sobre Jurisdição Internacional em matéria de Relações em Consumo em seu
artigo 4º:
Artigo 4º
– Regra geral
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1) Terão jurisdição internacional nas demandas ajuizadas pelo
consumidor, que versem sobre relações de consumo, os juízes ou
tribunais do Estado em cujo território esteja domiciliado o
consumidor.
2) O fornecedor de bens ou serviços poderá demandar contra o
consumidor perante o juiz ou tribunal do domicílio deste
(MERCOSUL, 1996).
Existem ainda soluções alternativas de jurisdição previstas no mesmo Protocolo,
admitindo o ajuizamento de demanda no local da celebração do contrato, da prestação do
serviço ou no domicílio do demandado, se assim preferir o consumidor, que pode também
optar pelo ajuizamento em qualquer estado em que a empresa possua filial, sucursal,
agencia ou representação (MERCOSUL, 1996).
A existência de tais documentos internacionais dão embasamento ao debate sobre
a garantia dos direitos dos consumidores, resta agora discutir a efetiva responsabilização
civil dos fornecedores internacionais de produtos adquiridos por consumidores brasileiros,
haja vista a necessidade de conhecer a aplicação prática dessa proteção legal.
O debate extrapola ao simples reconhecimento da necessidade de se resguardar
os direitos do consumidor e busca demonstrar, na prática, qual tem sido a resposta dada
pelo ordenamento jurídico brasileiro ao consumidor que é lesado por empresas
internacionais como Aliexpress, Shein, Shopee e Whish, dentre outras.
5 A JURISPRUDENCIA PÁTRIA E A RELAÇÃO DE CONSUMO COM FORNECEDOR
INTERNACIONAL
Ainda que o direito internacional já tenha normativas preocupadas em resguardar
os direitos dos consumidores que realizam compras em sites eletrônicos, existem questões
práticas que ensejam a dúvida de vários operadores do direito que não atuam em tais
demandas.
Caso o consumidor tenha que litigar em juízo no estrangeiro, ele
poderá se deparar com um cenário incerto e complicado: há uma
grande diversidade de normas e ordenamentos jurídicos distintos
que podem ser aplicados ao caso concreto; o processo tramitará
seguindo as normas próprias de cada país; a instrução probatória
será realizada em uma nação diferente e o cumprimento e execução
de eventual sentença estrangeira também, tudo dificultando a
discussão judicial das questões consumeristas (CASTRO; MALTA et.
al. 2017, p.1).
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A ausência de regulamentação internacional mais ampla quanto a tais questões
consumeristas acaba por deixar ainda mais vulnerável o consumidor que opta por adquirir
produtos vendidos por sites internacionais.
Contudo, ainda que existam questões passíveis de discussão a nível internacional,
tal argumento não é suficiente para impedir a apreciação das demandas dessa natureza
tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
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A considerar sua reconhecida vulnerabilidade, a competência do Judiciário
brasileiro está prevista no artigo 22 do Código de Processo Civil que dispõe: “Compete,
ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: [...] II - decorrentes de
relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil”
(BRASIL, 2015). Essa competência é concorrente ao do país do fornecedor.
Reserva-se ao Estado brasileiro, outrossim, jurisdição para processar
e julgar demandas decorrentes de relação de consumo, quando o
consumidor for domiciliado ou mantiver residência no Brasil,
eventualmente, em concorrência com outros países, e naquelas
situações em que as partes apontarem a autoridade judiciária
brasileira como competente para dirimir possíveis controvérsias
(TUCCI et. al., 2018, p.40).
Portanto, ainda que a compra seja realizada por meio do e-commerce de empresa
situada fora do Brasil, nada impede ao consumidor brasileiro ajuizar ação de indenização
na comarca de seu domicílio. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO
INICIAL. CONTRATO ASSINADO NO EXTERIOR. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22,
INCISO II, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 22,
inc. II, do Código de Processo Civil, compete à autoridade judiciária
brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de
consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no
Brasil. 2. Na espécie, considerando que a relação jurídica tratada
entre as partes é de consumo e que o agravante reside e tem
domicílio local, ainda que a parte agravada seja empresa estrangeira
e que a relação jurídica tenha sido travada em território internacional,
não existe óbice ao processamento e julgamento da ação no Brasil.
Pois, ao que tudo indica, não foi realizado contrato que contenha
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cláusula de eleição de foro estrangeiro. 3. Agravo de Instrumento
conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF AI 07148667320188070000 DF
0714866-73.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de
Julgamento: 04/10/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Quanto à competência da jurisdição brasileira, não existem contradições
jurisprudenciais, diferentemente do que ocorre quando se questiona a lei a ser aplicada
pelo julgador. Existem decisões que aplicam o CDC e os dispositivos acerca da
responsabilidade civil para reconhecer o dever do fornecedor internacional, como é o caso
do recente julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – Ação que visa a restituição de valores pagos
pelo recorrido por produtos adquiridos junto ao site Aliexpress.
Estorno por meio da recorrente Ebanx comprovado. Valores que não
retornaram à conta do autor, atrelada ao cartão pré-pago
Mercadopago.com. Condenação solidária à restituição do valor.
Dano moral reconhecido. Sentença de procedência. Afastada a
solidariedade, em relação ao recorrente Ebanx Ltda, pois
comprovado o estorno. Provido o recurso interposto pelo
Mercadopago, mantendo a condenação apenas em relação ao dano
material. Condenação por danos morais afastada. (TJ-SP – RI:
10043227320198260586 SP 1004322-73.2019.8.26.0586, Relator:
Roseane Cristina de Aguiar Almeida, Data de Julgamento:
04/09/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 07/09/2020).
No mesmo sentido foi a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro ao apreciar um pedido de reparação do consumidor que adquiriu um jogo online
de empresa que não possuía sede no território brasileiro.
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MOVIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR (INPCON). VENDA DE JOGOS ON LINE. AUSÊNCIA DE
ENDEREÇO DA SEDE DA RÉ NO BRASIL, IMPOSSIBILITANDO A
RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES JURÍDICAS PELOS CONSUMIDORES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DAS RÉS. AFASTADA A TESE
VISANDO À EXCLUSÃO DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA.
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE DA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA PÁTRIA. APLICAÇÃO DO ART. 22, II, DO NCPC/15 C/C
ART. 17 DA LINDB. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE DEVE SER RECHAÇADA.
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PREVISÃOE XPRESSA NO ART. 7º, XIII, DA LEI 12.965/14. CONTRATO
DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A SUBMISSÃ O À
JURISDIÇÃO E LEIS ALEMÃS EVENTUAIS LITÍGIOS DECORRENTES DO
LICENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS JOGOS ELETRÔNICOS.
DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONSUMIDORES
BRASILEIROS QUE SÃO COLOCADOS EM SITUAÇÃO DE MANIFESTA
DESVANTAGEM, DIFICULTANDO A PROTEÇÃO DE SEUS DIREITOS,
NOS TERMOS DO ART. 51, INCISO IV E §1º DA LEI CONSUMERISTA
C/C ART. 8º, II, DA LEI 12.965/14. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
(TJ-RJ
–
APL:
02313509220158190001, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA
MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2019, DÉCIMA PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL).
Em contrapartida, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal uniformizou a
jurisprudência para reconhecer o afastamento da aplicação das normas consumeristas aos
contratos cujos produtos tenham sido adquiridos fora do país.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - IUJ.
CONSUMIDOR - PRODUTO DE CONSUMO ADQUIRIDO EM PAIS
ESTRANGEIRO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO AFASTADA. COBERTURA DE GARANTIA CONTRATUAL RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZ BRASILEIRO. INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO. FIXADAS
TESES JURÍDICAS. 1. Na forma do Regimento Interno das Turmas
Recursais, são requisitos de admissibilidade do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência sobre
interpretação de lei concernente a direito material, entre Turmas
Recursais, ou quando na decisão recorrida a interpretação for diversa
da que lhe haja dado outra Turma Recursal. 2. Demonstrada a
divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, admite-se o Incidente de
Uniformização de Jurisprudência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO. 3. No exame do mérito, a Turma de
Uniformização de Jurisprudência fixou as seguintes teses jurídicas: "1.
Os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam
da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de
proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios
celebrados em território nacional." "2. É competente o juiz brasileiro
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para o processo e julgamento da causa em que o consumidor,
baseado na norma estrangeira ou na garantia contratual, busca
proteção jurídica a produto adquirido no estrangeiro, contra pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, assim definida no parágrafo único do
art. 21 do CPC." 4. RECONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL E FIXADAS AS TESES JURÍDICAS. (TJ-DF - Acórdão
1142178, 20180020031502UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 18/10/2018,
publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: 494).
Em seu fundamento, alegou o Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa que
os limites da soberania das nações impõem a contenção da eficácia das leis aos seus limites
territoriais, não se admitindo a sua aplicação além da sua jurisdição para regular negócios
celebrados em outros países. Destaca que as normas de proteção ao consumidor não se
aplicam fora das fronteiras nacionais, ainda que os brasileiros tenham adquiridos produtos
de empresas globais (TJ-DF – Acórdão 1142178, 20180020031502UNJ, Voto do Relator:
Asiel Henrique De Sousa).
O embasamento jurídico da decisão do Relator está contido no artigo 9º, §2º da Lei
de Introdução às normas do direito brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), que dispõe ser
aplicável a lei de onde se constituir a obrigação, que por sua vez se dá onde reside o
proponente, ou seja, o fornecedor do produto (BRASIL, 1942).
Argumentou o julgador que permitir a aplicação de norma brasileira fora dos limites
territoriais seria uma afronta à soberania de outro Estado, não sendo concebível aplicar leis
de um país em transações ocorridas em outro sem que haja consentimento do Estado
estrangeiro.
Conclui seu voto afirmando que o ato jurídico de aquisição em país estrangeiro
sujeita o indivíduo à lei do local de celebração do contrato, contudo, a competência para
a solução da controvérsia será do juiz brasileiro (TJ-DF – Acórdão 1142178,
20180020031502UNJ, Voto do Relator: Asiel Henrique De Sousa).
Portanto, existem decisões proferidas pelos tribunais brasileiros com base na lei
do país do fornecedor, e não no Código de Defesa do Consumidor, que rege as relações
de consumo estabelecidas no Brasil.
O que se pode verificar do estudo realizado é o fato de que o Poder Judiciário,
quando acionado, tenta dar ao consumidor uma resposta que lhe permita a reparação
pelos danos suportados em uma compra internacional mal sucedida. Contudo, a ausência
de uma legislação internacional mais ampla torna o consumidor ainda mais vulnerável e o
fornecedor irresponsável pelo mal serviço.
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As normativas internacionais já existentes são os principais meios de proteção do
consumidor, que impelem os fornecedores a propiciar meios de solução administrativa das
demandas dos consumidores, contudo ainda há um longo caminho a avançar, para
propiciar a todos os consumidores a mesma tomada de decisão judicial, pautada em uma
norma específica voltada ao e-commerce e aos direitos dos consumidores no âmbito
internacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O avanço da tecnologia tornou o comércio eletrônico uma realidade na sociedade
atual. O seu crescimento tornou-se ainda maior em razão da pandemia do Coronavirus
(Sars-Cov-2) e da restrição imposta à população mundial. Para conter o avanço de um vírus
transmitido pelo contato entre pessoas, vários setores do comércio tiveram que fechar suas
portas ou restringir o número de consumidores.
Com isso, vários empresários foram forçados a migrar para a internet e utilizar o ecommerce como sua ferramenta de vendas. Muitos consumidores, que antes não faziam
uso dessa ferramenta, tornaram-se usuários do e-commerce, tanto nacional como
internacional.
Quando a relação de consumo se estabelece entre consumidor e fornecedor
nacional sua regulamentação está inserida no Código de Defesa do Consumidor, norma
que irá nortear as demandas judiciais movidas em razão de falhas na prestação do serviço.
Contudo, a discussão se amplia quando o vínculo se estabelece em países diferentes.
O surgimento de lojas virtuais internacionais possibilitou o consumidor brasileiro
a adquirir produtos em lojas como a Shein, Aliexpress, Wish e etc. Diante deste fato surge
o questionamento acerca da proteção legal dada ao consumidor de produtos
internacionais.
A pesquisa aqui desenvolvida apontou normativas internacionais que reconhecem
a vulnerabilidade do consumidor e estabelecem a necessidade de resguardar seus direitos
frente as grandes fornecedoras. Todavia, a prática demonstra que essa proteção ainda é
frágil e está longe de alcançar todos os consumidores.
Apesar de existirem decisões favoráveis, a ausência de endereço no Brasil e o
debate sobre o local do contrato permitem a aplicação de normas distintas a do CDC, que
muitas vezes não são tão favoráveis ao consumidor.
Ainda que tenham resguardo legal nas demais normas em vigor, é evidente a
necessidade de se ampliar a legislação consumeristas para incluir a proteção legal ao novo
meio de aquisição de produtos: o e-commerce. Meio caminho foi dado, contudo é preciso
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avançar a discussão internacional para estabelecer regras claras aplicáveis aos
consumidores e fornecedores de produtos além de suas fronteiras territoriais.
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RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema: a Lei Maria da Penha
e a violência sexual praticada no âmbito doméstica e familiar contra vulnerável. O objetivo
é verificar se o crime de estupro de vulnerável, quando ocorrido no ambiente doméstico
ou familiar contra vítima do sexo feminino, pode ser enquadrado no artigo 7º, inciso III, da
Lei 11.340/06. Importa salientar que o dispositivo descreve a violência sexual, mas não traz
nenhum tipo penal incriminador específico. Através do método dedutivo, valendo-se da
revisão bibliográfica, será realizada uma abordagem acerca da vulnerabilidade constante
no artigo 217-A, caput, do Código Penal, as formas de violência doméstica e familiar contra
a mulher, conceito de violência de gênero e os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais
para incidência da Lei n.º 11.340/06. Obteve-se como resultado, a partir da análise dos
requisitos definidos para a aplicação da Lei 11.340/06, que, nem sempre, a lei de violência
de gênero incide nos casos de estupro de vulnerável, devendo o aplicador do direito se
ater às nuances do caso concreto e examinar se os requisitos estabelecidos estão
preenchidos, a despeito de tratar-se de vítima mulher.
Palavras-chave: Violência doméstica e familiar; Estupro de vulnerável; Lei Maria da Penha;
Gênero.
ABSTRACT: This course conclusion work has as its theme: the Maria da Penha Law and
sexual violence practiced in the domestic and family context against vulnerable people. The
objective is to verify whether the crime of rape of a vulnerable person, when it occurs in
the home or family environment against a female victim, can be included in article 7, item
III, of Law 11.340/06. It is important to point out that the device describes sexual violence,
but does not include any specific criminal offense. Through the deductive method, using
the literature review, an approach will be carried out on the vulnerability contained in article
217-A, caput, of the Penal Code, the forms of domestic and family violence against women,
the concept of gender violence and the doctrinal and jurisprudential parameters for the
application of Law No. 11.340/06. It was obtained as a result, from the analysis of the
68 Especialista em Direito. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP).
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requirements defined for the application of Law 11.340/06, that, not always, the law of
gender violence applies to cases of rape of the vulnerable, and the applicator of the right
must adhere to the nuances of the specific case and verify that the established
requirements are fulfilled, despite the fact that the victim is a woman.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe tratar da violência de gênero, em especial a agressão
sexual contra vulnerável no âmbito doméstico e familiar, realizando um estudo sobre a Lei
Maria da Penha e as formas de violência doméstica e familiar nos casos de estupro de
vulnerável tendo como sujeito passivo uma criança ou adolescente do sexo feminino.
Para tanto, questiona-se: é sempre cabível a incidência da Lei n.º 11.340/06 nos
casos de estupro de vulnerável cometido contra vítima do sexo feminino?
O motivo que acarretou a escolha do tema, surgiu por questões pessoais, em razão
de fatos ocorridos no ambiente doméstico há algum tempo. Visa-se, a partir disso,
aprofundar o estudo acerca da relação do estupro de vulnerável, muitas vezes cometidos
no âmbito doméstico e familiar, e a Lei Maria da Penha.
Importa salientar que o artigo 7º, da Lei 11.340/06 descreve a violência sexual,
consoante se infere do inciso III do referido dispositivo, mas trata-se de uma violência
abrangente, já que a lei não descreve nenhum tipo penal incriminador específico.
Busca-se, portanto, verificar a incidência da lei de violência de gênero em casos de
violência sexual contra vulnerável, mormente no que tange ao delito do artigo 217-A,
caput, do Código Penal.
Para atingir o referido objetivo, será feita uma abordagem da vulnerabilidade
presente no crime de estupro de vulnerável, a fim de entender como se caracteriza o
referido tipo penal. Além disso, o trabalho irá conceituar as formas de violência doméstica
e familiar contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, e, com base nisso, examinar os
requisitos necessários para incidência da lei de violência de gênero, que pode contemplar
mulheres adultas, mas também crianças e adolescentes no seu ambiente doméstico e
familiar.
Através da metodologia de pesquisa jurídica exploratória bibliográfica,
documental e jurisprudencial e, por meio de método dedutivo, utilizou-se como fontes de
pesquisa as doutrinas de Guilherme de Souza Nucci, Rogério Greco e Renato Brasileiro de
Lima, sobre a violência sexual contra a mulher.
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Primeiramente, para compor o desenvolvimento de ideias, realizar-se-á uma
análise da legislação que tipifica a violência sexual contra vulnerável, com enfoque nas
alterações promovidas pela Lei 12.015/2009, e os entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais sobre a vulnerabilidade contida no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
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Em seguida, após conceituar violência de gênero, será explanado sobre os
requisitos estabelecidos para incidência da lei Maria da Penha, visando estabelecer o
âmbito de aplicação da Lei 11.340/06 em casos envolvendo crianças e adolescentes vítimas
de estupro de vulnerável.
2 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL
De início, convém salientar que o delito de estupro de vulnerável, descrito no artigo
217-A, do Código Penal, foi introduzido pela Lei n.º 12.015, de 7 de agosto de 2009, que
trouxe profundas transformações ao Título VI do estatuto repressivo, antes denominado
“crimes contra os costumes” e, doravante, passou a chamar-se “crimes contra a dignidade
sexual”.
Antes da vigência da nova lei, a prática de relação sexual com menor de quatorze
anos caracterizava, em tese, a depender do contexto fático, delito de estupro (artigo 213
do Código Penal) ou atentado violento ao pudor (artigo 214 do Código Penal), praticados
com presunção de violência na forma do artigo 224 do mesmo diploma legal.
A respeito, Nucci (2020, p.168), diz que a Lei 12.015/2009 trouxe modificações para
“pôr fim eliminar a antiga denominação acerca da presunção de violência e sua
classificação valendo-se de situações fáticas. Revogou-se o art. 224 e criou-se o art. 217-A
para consolidar tal alteração, que, em verdade, foi positiva”.
Acrescenta, ainda, que:
A mudança na terminologia configura-se adequada, retirando-se a
expressão presunção de violência. Emerge o estado de
vulnerabilidade e desaparece qualquer tipo de presunção. 1 São
consideradas pessoas vulneráveis (despidas de proteção, passível de
sofrer lesão), no campo sexual, os menores de 14 anos, os enfermos
e deficientes mentais, quando não tiverem o necessário
discernimento para a prática do ato, bem como aqueles que, por
qualquer causa, não possam oferecer resistência à prática sexual.
Independentemente de se falar em violência, considera a lei inviável,
logo, proibida, a relação sexual mantida com tais vítimas, hoje
enumeradas no art. 217-A do Código Penal. (NUCCI, 2020, p. 169).
Para melhor ilustrar as principais modificações, vide o quadro abaixo:
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Quadro 1 - Comparação das modificações promovidas pela Lei n° 12.015/2009
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º
12.015/2009
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Estupro

REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º
12.015/2009
Estupro de vulnerável

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar
carnal, mediante violência ou grave ameaça: outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos:
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
Atentado violento ao pudor
anos.
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 seis a dez anos.

§ 1° Incorre na mesma pena quem pratica as
ações descritas no caput com alguém que,
por enfermidade ou deficiência mental, não
tem o necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por qualquer outra
causa, não pode oferecer resistência.

Presunção de violência
Art. 224 - Presume-se a violência, se a
vítima:
a) não é maior de catorze anos;
b) é alienada ou débil mental, e o agente
conhecia esta circunstância;
c) não pode, por qualquer outra causa,
oferecer resistência.
Fonte: Autora da pesquisa (2021)
Destarte, antes do advento da Lei n.º 12.015/2009, somente a mulher,
independentemente da idade, poderia ser vítima do delito de estupro, já que o tipo penal
exigia um meio de execução específico, qual seja, a prática de conjunção carnal. De outro
vértice, obviamente, somente o homem poderia ser sujeito ativo do crime de estupro. Caso
a violência sexual fosse cometida contra um sujeito do sexo masculino, a conduta tipificava
o crime de atentado violento ao pudor.
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A propósito, leciona Greco (2011, p. 460):
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A expressão conjunção carnal tem o significado de união, de
encontro do pênis do homem com a vagina da mulher, ou vice versa.
Assim, sujeito ativo no estupro, quando a finalidade for conjunção
carnal, poderá ser tanto o homem quanto a mulher. No entanto,
nesse caso, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deverá ser do sexo
oposto, pressupondo uma relação heterossexual. No que diz respeito
à prática de outro ato libidinoso, qualquer pessoa pode ser sujeito
ativo, bem como sujeito passivo, tratando-se, nesse caso, de um
delito comum. (GRECO, 2011, p. 460).
Com a reforma legislativa, essa diferenciação não encontra mais esteio, pois
qualquer prática sexual, conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, caracteriza delito de
estupro de vulnerável, bastando que a vítima menor de quatorze anos, mulher ou homem,
ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuam capacidade para consentir
com o ato sexual, ou ainda, por qualquer causa, não podem oferece resistência, nos termos
do § 1º, do artigo 217-A, do Código Penal (BRASIL, 2021).
Não obstante, para a presente pesquisa, interessa apenas a análise dos elementos
objetivos necessários à configuração do delito de estupro de vulnerável cometido contra
menores de quatorze anos, que é a figura descrita no caput do artigo 217-A do Código
Penal, em especial, nos casos em que a vítima é do sexo feminino, a fim de se definir a
viabilidade de aplicação das prescrições da Lei n.º 11.340/06.
Voltando, pois, ao cerne da discussão, tanto a doutrina quanto a jurisprudência,
pacificaram o entendimento no sentido de que a vulnerabilidade exigida pelo tipo penal
em apreço é absoluta e decorre de um critério único, qual seja, a idade da vítima.
Nesse ponto, explica Greco (2011, p. 531):
Percebe-se, sem muito esforço, que o legislador criou uma figura
típica em substituição às hipóteses de presunção de violência
constantes do revogado art. 224 do Código Penal. Assim, no caput
do art. 217-A foi previsto o estupro de vulnerável, considerando
como tal a vítima menor de 14 (catorze) anos. (GRECO, 2011, p. 531).
Segundo a doutrina, adotou-se o critério puramente etário, uma vez que, até
referida idade, crianças e adolescentes ainda não possuem capacidade para consentir com
o ato sexual, por tratarem-se, conforme palavras de Greco (2011, p. 528), de pessoas “em
fase de desenvolvimento”, cuja personalidade ainda não está integralmente formada.
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Na mesma linha de intelecção foi a justificativa do projeto de lei que deu azo à Lei
n.º 12.015/2009:
O constrangimento agressivo previsto pelo novo art. 213 e sua forma
mais severa contra a adolescentes a partir de 14 anos devem ser lidos
a partir do novo art. 217 proposto. Esse artigo, que tipifica o estupro
de vulneráveis, substitui o atual regime de presunção de violência
contra criança ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art. 224
do Código Penal. Apesar de poder a CPMI advogar que é absoluta a
presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o
entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma do Código
Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas pessoas, não
somente crianças e adolescentes com idade até 14 anos, mas
também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não
possuir discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não
pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e com essas pessoas
considera como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso; sem entrar no mérito da violência e sua presunção. Tratase de objetividade fática. Esclareça-se que, em se tratando de
crianças e adolescentes na faixa etária referida, sujeitos da proteção
especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da
Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,
ratificada pelo Brasil, não há situação admitida de compatibilidade
ente o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual. Afastar ou
minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade, numa
negativa de seus direitos fundamentais. Não é demais lembrar que,
para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até a idade de 18
anos. Entretanto, a considerar o gradual desenvolvimento, respeitase certa liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18 anos. (BRASIL,
2009, não paginado)
Encampando tal posicionamento, o Supremo Tribunal Federal também consolidou
sua jurisprudência no sentido de que a vulnerabilidade no caso do crime de estupro de
vulnerável é absoluta, deixando, uma vez mais, assente o critério etário.
Confira-se o excerto a seguir extraído dos autos em Habeas Corpus nº 195302,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 16/12/2020:
Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro
com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e
ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais,
conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da
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Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução
44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento
jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 28/1990. Com
efeito, o objetivo da lei é garantir a liberdade, a dignidade e o
desenvolvimento sexual da vítima, e não salvaguardar os interesses
do agressor, sobretudo quando se trata de crime praticado contra
criança e/ou adolescente, em tenra idade, como no caso. Foi com
base nessa perspectiva a orientação firmada em julgamento da
Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de que “[t]em-se o
enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código
Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do
processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção
carnal contra criança […]. Demonstrada a execução de atos
libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada
do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal”. (HC 173.883/RS,
Rel. Min. Marco Aurélio).
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 593, sobre o tema:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente. (BRASIL, 2017).
Portanto, a despeito do consentimento da vítima, em se tratando de relação sexual
com menor de quatorze anos, restará caracterizado o crime previsto no artigo 217-A, caput,
do Código Penal.
A propósito, destaca-se ainda o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. UNIÃO
ESTÁVEL POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Em se tratando de menor de 14 anos, nem o
consentimento da vítima ou sua experiência e comportamentos
sexuais anteriores interferem para excluir a tipicidade da conduta do
réu, porquanto o critério etário é objetivo, o que enseja o caráter
absoluto da presunção de violência, consoante decidido no Recurso
Representativo da Controvérsia n. 1.480.881/PI. 2. A alegação de que
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a vítima e o ora recorrente constituíram união estável posteriormente,
e ainda antes mesmo de completos os 14 anos da menor, não é capaz
de determinar a extinção da punibilidade, ante a incapacidade para o
casamento. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1610840/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Insta consignar, por oportuno, que a Lei n.º 13.718, de 24 de setembro de 2018,
que incluiu o § 5º no artigo 217-A do Código Penal, fez cessar, em definitivo, a discussão
acerca da presunção de vulnerabilidade, consagrando-se, legalmente, o entendimento há
muito já sufragado na jurisprudência dos Tribunais Superiores: “As penas previstas
no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do
consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao
crime” (BRASIL, 2018).
Em suma, a figura descrita no caput do artigo 217-A do Código Penal ocorre
quando uma criança ou adolescente, homem ou mulher, menor de 14 (quatorze) anos,
sofre qualquer tipo de ato libidinoso, inclusive conjunção carnal, sendo desnecessário, para
tanto, eventual consentimento.
Conforme o Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no
Brasil, realizado pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a infância) Brasil e pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, com publicação em outubro de 2021, entre os anos de
2017 e 2020, houve um registro de 179.277 de casos envolvendo violência sexual contra
vulnerável, sendo que, pelo menos um terço, refere-se a crianças de até 10 anos.
Além disso, de acordo com esse levantamento, em quase 80% dos registros, a
vítima é do sexo feminino, com idade entre 10 e 14 anos, e, frise-se, a maioria dos casos
de violência sexual ocorreram no ambiente doméstico e familiar (UNICEF, 2021).
Curial destacar, no ponto que toca à presente pesquisa, os dados colhidos pelas
referidas entidades:
Gráfico 1 - Percentual de delitos de estupro por sexo, raça, cor e faixa etária.
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Fonte: UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância (2021).
Os gráficos acima ressaltam o percentual de delitos de estupro por sexo, raça, cor
e faixa etária, merecendo destaque o trecho do relatório relacionado ao local onde, via de
regra, a violência é cometida, ou seja, dentro de casa.
Confira-se:
No entanto, a análise do total de casos com idade simples disponíveis
demonstra haver diferenças no tipo de local onde os crimes ocorrem,
a depender da faixa etária da vítima. O Gráfico 48 aponta que, quanto
mais nova a vítima, maior o risco de ela ser violentada dentro de casa.
Quando as vítimas têm entre 0 e 9 anos de idade, o percentual de
crimes que ocorrem nas residências é de aproximadamente 68%.
Quando as vítimas têm entre 10 e 14 anos de idade, esse percentual
é de 62%; e quando têm entre 15 e 19 anos de idade, cai para 53%.
E nessa faixa aumenta o percentual de casos que ocorrem em vias
públicas e outros locais. (UNICEF, 2021, p. 39).
Os dados também foram sintetizados nos seguintes gráficos:
Gráfico 2 – Percentual de delitos de estupro por sexo, local do crime e faixa etária.
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Fonte: UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância (2021).
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À vista disso, em sendo mulher a vítima do delito de estupro de vulnerável e
partindo-se da premissa de que considerável parcela desse crime é cometido no seio
doméstico e familiar, cabe, agora, delimitar o âmbito de incidência da lei de violência de
gênero, Lei n.º 11.340/06, ponto nodal da pesquisa.
3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
De acordo com o texto constitucional, todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, o que, segundo inciso I, do artigo 5º, da Constituição da República
de 1988, consagra como direito e garantia fundamental a igualdade entre os gêneros
masculino e feminino.
Moraes (2005, p. 34), a respeito do tratamento isonômico a ser dispensado a
homens e mulheres conforme a Constituição, pondera que:

A correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a
utilização do discrímen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o
propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher;
aceitando-o, porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os
desníveis. Consequentemente, além de tratamentos diferenciados
entre homens e mulheres previstos pela própria constituição (arts. 7º,
XVIII e XIX; 40, § 1º; 143, §§ 1º e 2º; 201, § 7º), poderá a legislação
infraconstitucional pretender atenuar os desníveis de tratamento em
razão do sexo. (MORAES, 2005, p. 34).
A família, consoante comando constitucional, foi erigida como base da sociedade
(artigo 226, caput, da CF/88), sendo-lhe conferida especial proteção do Estado, mormente
no que tange à criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações,
nos termos do § 8º do mencionado dispositivo (BRASIL, 1988).
A despeito disso, a Lei n.º 11.340 somente entrou em vigor 22 de setembro de 2006,
após 45 dias de sua publicação - 7 de agosto de 2006 - visando regulamentar o artigo 226,
§ 8º, da Constituição Federal de 1988, e os tratados internacionais dos quais o Brasil é
signatário, a saber, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher (LIMA, 2014).
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A lei em apreço foi inserida no meio jurídico como uma forma de minimizar o
problema de discriminação de gênero na sociedade, sobretudo no âmbito doméstico e
familiar, quando praticada contra a mulher (PORTO, 2006).
Discorre Pasinato (2010, p. 220) a Lei n.º 11.340/06 é composta de três eixos de
atuação, quais sejam:
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As medidas organizadas na lei Maria da Penha podem ser
organizadas em três eixos de intervenção. O primeiro eixo trata das
medidas criminais para a punição da violência. Nele estão
procedimentos como a retomada do inquérito policial, a prisão em
flagrante, preventiva ou decorrente de pena condenatória; a restrição
da representação criminal para determinados crimes e o veto para
aplicação da lei 9.099/95 a qualquer crime que se configure como
violência doméstica e familiar a mulher. No segundo eixo encontramse as medidas de proteção da integridade física dos direitos da
mulher que se executam através de um conjunto de medidas
protetivas com caráter de urgência para a mulher aliado a um
conjunto de medidas que se voltam ao agressor. Integram também
esse eixo as medidas de assistência, o que faz com a atenção á mulher
em situação de violência social. Finalmente, no terceiro eixo, estão as
medidas de prevenção e de educação, compreendidas como
estratégicas possíveis e necessárias para coibir a reprodução social
da violência e da discriminação baseadas no gênero. (PASINATO,
2010. p. 220)
A Lei n.º 11.340/06, batizada como “Lei Maria da Penha”, uma das principais
protagonistas na edição da lei, estabeleceu, nos artigos 2º e 3º, caput, como direitos e
garantias fundamentais da mulher, os direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação,
à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (BRASIL, 2006).
Diante disso, verifica-se que a Lei n.º 11.340/06 nasceu com o propósito de
proteger a mulher em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar,
independentemente da faixa etária, estabelecendo uma proteção especial em relação ao
sexo masculino, com vistas a equilibrar a disparidade de gênero ainda presente na
sociedade brasileira.
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3.1 FORMAS DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO MULHER
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Para a aplicação da Lei n.º 11.340/06, conforme artigo 5º, é imprescindível que
ocorra violência doméstica ou familiar contra a mulher, conceituada como qualquer ação
ou omissão baseada no gênero, capaz de provocar morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico e dano moral ou patrimonial (BRASIL, 2006).
É importante ressaltar que a Lei Maria da Penha, sem descrever nenhuma
modalidade criminosa especial, estabelece quais os tipos de violência doméstica e familiar
que podem ser praticadas contra a mulher, conforme disposto no artigo 7º da citada lei:
Artigo 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
I - A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda
sua integridade ou saúde corporal;
II - A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que
lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo á saúde psicológica e á
autodeterminação;
III - A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a
constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou o uso da força;
que a induza a comercializar a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer remédio contraceptivo
ou que a force ao matrimonio, á gravidez, ao aborto ou á prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus
objetivos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades;
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V - A violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calunia, difamação ou injuria. (BRASIL, 2006).
Segundo Lima (2014, p. 11700, a incidência da lei em evidência exige a presença
cumulativa de três requisitos, quais sejam:
1) sujeito passivo mulher;
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2) prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral;
para fins de incidência da Lei Maria da Penha, basta o cometimento
de qualquer uma das hipóteses de violência previstas nos incisos I a
V do art. 7º;
3) violência dolosa praticada no âmbito da unidade doméstica, no
âmbito da família, ou em qualquer relação íntima de afeto: essas
situações em que se presume a maior vulnerabilidade da mulher
também são alternativas. Logo, para fins de incidência da Lei Maria
da Penha, basta a presença de uma delas. (LIMA, 2014, p. 1170).
Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entender
que, para a aplicação da Lei Maria da Penha, não basta que a vítima seja do sexo feminino
e que a violência ocorra no âmibito doméstico, familiar ou decorrente de uma relação
íntima de afeto, mas também é indispensável a comprovação da condição de
vulnerabilidade e hipossuficiência baseada no gênero.
A propósito, ressalte-se a seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI
MARIA DA PENHA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NO SENTIDO DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NA
PRÁTICA DO DELITO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A
jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei n.
11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a
mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas
também há necessidade de demonstração da sua situação de
vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. [...]
(AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).
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Nesse diapasão, nas palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1858694/GO, a violência capaz
de atrair a aplicação da Lei n.º 11.340/06 consiste “apenas aquela baseada na relação de
gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas
refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida
sobreposição do homem sobre a mulher”. (BRASIL, 2020).
Demais disso, fundamentou o julgador no mesmo voto:
Pela redação do artigo 5º, da Lei Maria da Penha, a palavra gênero
não se define simplesmente por critério biológico, mas cultural, ou
seja, na sociedade brasileira, de origem patriarcal, com códigos de
conduta e verdadeiros modelos de comportamento, em que se
proclama, nos mais diversos aspectos, as diferenças sociais e culturais
entre homem e mulher, sendo esta aquela que tem a vida voltada a
questões domésticas e maternais, com contenção de vontades e,
principalmente, submissão e dependência ao homem, ocasião em
que qualquer transgressão de suas obrigações gera autorização
ideológica ao homem de "castigar" a mulher, quando seu
comportamento não se encontra dentro desses parâmetros. É
exatamente essa motivação do sujeito ativo que qualifica a violência
doméstica contra mulher como violência de gênero. (AgRg no REsp
1858694/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
Depreende-se, pois, que não é qualquer crime cometido contra a mulher, mesmo
ocorrente no meio doméstico ou familiar, que caracteriza violência de gênero, não sendo
a idade da vítima também fator preponderante para a incidência da lei especial, mas que
a motivação do agente seja baseada na condição de sexo feminino.
3.2 A INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 NOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA
VÍTIMA DO SEXO FEMININO
Com base nas premissas acima delineadas, cabe aquilatar se, no caso de conjunção
carnal ou de qualquer ato libidinosos diverso, ocorrente entre pai e filha, por exemplo,
sendo esta menor de quatorze anos, no âmbito doméstico e familiar, prática que, em tese,
configura o delito descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por si só, justifica a
aplicação das diretrizes da Lei n.º 11.340/06.
A violência sexual está expressamente prevista no artigo 7º, inciso III, da Lei
11.340/06, destacando-se, entre as figuras delituosas previstas no Código Penal, o delito
de estupro de vulnerável. Sobre esse ponto, Lima (2014, p. 1180) esclarece que:
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Esta espécie de violência é concretizada atráves de diversos crimes
previstos no Código Penal, tais como o estupro (CP, art. 213), estupro
de vulnerável (CP, art. 217-A), satisfação de lascívia mediante
presença de criança ou adolescente (CP, art. 218-A), favorecimento
de prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
(CP, art. 218-B), entre outros previstos no Título VI da Parte Especial
do Código Penal, que versa sobre os Crimes contra a dignidade
sexual. (LIMA, 2014, p. 1180).
Portanto, em análise aos requisitos estabelecidos na doutrina e jurisprudência, em
sendo a vítima da agressão sexual mulher, a despeito da idade, a princípio, seria cabível a
incidência da lei de violência doméstica, uma vez que, na hipótese citada, o crime fora
cometido no ambiente doméstico e familiar. Afinal, trata-se de estupro praticado pelo pai
contra a própria filha.
Todavia, a mera condição de mulher, o local onde o crime foi praticado, isto é,
dentro de casa, e a relação de parentesco havida, não seriam suficientes para a incidência
da lei especial. Isso porque, os requisitos legais são cumulativos e, no caso concreto, deve
estar demonstrado também que a violência sexual ocorreu em razão da condição de
vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, ou seja, é baseada no gênero, a qual não
se confunde com a vulnerabilidade oriunda da idade da vítima.
Em situação idêntica, no julgamento do HC n.º 344.369/SP, o Ministro Jorge Mussi,
do Superior Tribunal de Justiça, consignou que:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via
eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico
para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para
a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos
termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PAI CONTRA FILHA
MENOR EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. DELITO COMETIDO
EM RAZÃO DA POUCA IDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE PORQUE A É DO
SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI
11.340/2006 E DA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. COAÇÃO ILEGAL
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INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados
Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime
seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar,
exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a
vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de
mulher. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o fato de
a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática do
crime de estupro de vulnerável pelo paciente, mas sim a idade da
ofendida e a sua fragilidade perante o agressor, seu próprio pai,
motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado
Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 3. Habeas
corpus não conhecido. (HC 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016).
No mesmo sentido, convém ressaltar o contexto fático delineado no aresto abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO.
AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento
jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 11.340/2006, denominada
Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência
doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o
crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou
em qualquer relação íntima de afeto. Precedente. 2. Na hipótese dos
autos, o crime de estupro de vulnerável foi cometido contra a filha
da prima do recorrido, que se aproveitando desta condição adentrou
na casa da vítima e a obrigou à prática de ato libidinoso diverso da
conjunção carnal. 3. Neste cenário, não se evidencia que o delito
eventualmente praticado teve como motivação o dolo específico
exigido para a aplicação da Lei Maria da Penha. 4. Ausência de
comprovação da relação doméstica-familiar ou de vínculo de
parentesco apto a atrair a aplicação da Lei Especial. 5. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1427927/RJ, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe
28/03/2014)
Nesse passo, para se concluir pela aplicação da Lei Maria da Penha em casos de
estupro de vulnerável cometidos contra vítima mulher no âmbito doméstico ou familiar é
158

www.conteudojuridico.com.br

necessário que o crime não tenha sido motivado único e tão somente pela facilidade
decorrente da tenra idade da ofendida, mas que o ato sexual seja baseado (motivado) no
gênero, o que, segundo o julgado acima, implica em dolo específico.
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Frise-se, ainda, o caso retratado no Agravo Regimental no Recurso Especial nº
1.490.974/RJ, em que o agente foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável,
consistente na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a filha, à
época, com 4 anos de idade.
Na hipótese em evidência, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, o voto exarado pelo
Ministro Relator, nos seguintes termos:
Contudo, não vislumbro razão para a fixação da competência do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de Itaperuna/RJ, notadamente por se tratar de crime que,
segundo o caput do art. 217-A do Código Penal, deve a vítima ser
criança ou adolescente (menor de catorze anos). Ainda que se possa
argumentar se tratar de situação configuradora de violência
doméstica, prevelace, a meu juízo, a condição de criança da vítima,
independente do seu sexo, o que atrai, precipuamente, as regras de
proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente e a competência
da Vara que não seja o Juizado de Violência Doméstica. (BRASI, 2019,
não paginado)
Apesar das reiteradas decisões alhures citadas, a matéria ainda não está pacificada
no Superior Tribunal de Justiça, merecendo ênfase, ademais, a fim de enriquecer o debate
sobre o tema, a divergência firmada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, que também
compõe a 6ª Turma, no julgamento do RHC 121.813/RJ. Em caso análogo, o referido
julgador destacou que:
Mas o que, na verdade, importa para fins de resolução deste habeas
corpus é constatar, sem margem a qualquer dúvida, que não apenas
a agressão sexual se deu em ambiente doméstico, mas também
familiar e afetivo, entre pai e filha, eliminando qualquer dúvida
quanto à incidência do subsistema da Lei Maria da Penha, inclusive
no que diz respeito ao órgão jurisdicional competente –
especializado – para processar e julgar a ação penal.
Não ignoro que parte da jurisprudência desta Corte Superior
considera apenas o fator etário e não a condição de mulher da vítima,
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a fim de excluir a competência da vara especializada, mesmo quando
o delito é praticado em ambiente doméstico:
[...] 1. A incidência da Lei Maria da Penha possui como
pressuposto a motivação de gênero para a prática do crime, o
que não ocorre na espécie, haja vista que o fator determinante
que ensejou o cometimento do delito foi idade da vítima que
contava com apenas 7 (sete) anos de idade à época dos fatos.
(AgRg no AREsp 603.381/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe
27/3/2017, destaquei).
(...)
Com a devida vênia das conclusões esposadas nos julgados
retrocitados, reputo descabida a preponderância de um fator
meramente etário sobre o que realmente importa para a incidência
da Lei Maria da Penha, com todo o seu arcabouço protetivo, inclusive
a competência jurisdicional para julgar ações penais decorrentes de
crimes perpetrados em situação de violência doméstica, familiar ou
afetiva contra mulheres. Na espécie, as condutas descritas na
denúncia são tipicamente movidas pela relação patriarcal que o pai
estabeleceu com a filha. O controle sobre o corpo da filha, a ponto
de se entender legitimado a praticar o ato invasivo na sua genitália
para a satisfação da própria lascívia, é fator típico da estrutura de
violência contra pessoas do sexo feminino. (RHC 121.813/RJ, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
20/10/2020, DJe 28/10/2020) (grifo nosso)
Ocorre que o precedente utilizado para justificar a incidência da Lei n.º 11.340/06
ao caso concreto enfrentado no recurso não faz referência apenas ao fator etário, mas,
principalmente, à ausência de vulnerabilidade ou hipossuficiência baseada no gênero,
requisito obrigatório para a configuração da violência doméstica. Ressalte-se, outrossim,
que o fato gerador do crime foi a facilidade decorrente da pouca idade da ofendida e não
o gênero mulher.
Assim, para a aplicação da Lei n.º 11.340/06, a bem da verdade, desimporta a idade
da ofendida, mas é indispensável que a agressão, no caso sexual, seja motivada no gênero,
caracterizada quando o sujeito ativo, em regra o homem, prática o fato criminoso por
sentir-se superior ao gênero mulher, desde que ocorrida no ambiente doméstico, familiar
ou decorra uma relação íntima de afeto, situação que deve ser verificada sempre com base
no caso concreto.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A finalidade da presente pesquisa foi verificar se a agressão sexual contra
vulnerável no ambiente doméstico ou familiar, por si só, justifica a incidência da Lei n.º
11.340/06, quando o sujeito passivo do crime de estupro de vulnerável for do sexo
feminino.
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Para tanto, foi realizada uma análise doutrinária acerca dos elementos necessários
para a configuração do crime descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal, introduzido
pela Lei n.º 12.015/2009, definido como a prática de qualquer ato libidinoso, inclusive
conjunção carnal, contra menor de 14 anos. Ainda, nesse ponto, procedeu-se à explanação
sobre o conceito de vulnerabilidade contida no tipo penal, com exame de entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, concluindo-se que eventual consentimento do menor é
irrelevante para a descaracterização do crime, por tratar-se de vulnerabilidade absoluta.
Logo em seguida, a pesquisa apontou que a maioria dos delitos de estupro de
vulnerável ocorrem no âmbito doméstico e familiar contra vítimas meninas, conforme
levantamento positivado no Panorama da violência letal e sexual contra crianças e
adolescentes no Brasil, realizado pela UNICEF Brasil e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, com publicação em outubro de 2021.
Assim, para responder a problemática levantada no presente trabalho, foi
necessário também perquirir acerca dos requisitos assentados na doutrina e jurisprudência
para a tipificação da chamada violência de gênero definida na Lei n.º 11.340/06.
Consoante entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para a aplicação da Lei n.º 11.340/06, a violência deve ser dirigida contra a mulher,
independentemente da idade, no ambiente doméstico, familiar ou de qualquer relação
íntima de afeto, desde que presente uma condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência
baseada no gênero.
Nesse passo, definiu o Superior Tribunal de Justiça que a agressão sexual contra a
mulher deve ser motivada pelo gênero, não se tratando apenas de uma questão pessoal,
mas de cunho cultural, consistente na sobreposição entre o gênero masculino e feminino,
ou seja, quando o homem se coloca em posição superior à mulher em direitos.
A partir disso, concluiu-se que, nem sempre, a Lei n.º 11.340/06 será aplicada nos
casos de estupro de vulnerável ocorridos no ambiente doméstico ou familiar, cabendo ao
julgador examinar a motivação da agressão, ou seja, se é baseada no gênero, não se
levando em consideração apenas o fato de tratar-se de vítima mulher.
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O estudo revelou que o conceito de vulnerabilidade contido no artigo 217-A,
caput, do Código Penal, não se confunde com a vulnerabilidade ou hipossuficiência da Lei
n.º 11.340/06.
A definição de vulnerável do delito de estupro decorre da incapacidade
biopsicológica da vítima em consentir com a relação sexual e, em consequência, o agente
se aproveita da facilidade decorrente da inocência, ingenuidade e inexperiência da
ofendida para praticar o ato.
Na violência doméstica, definida na Lei n.º 11.340/06, não. Pode até ser que a idade
também seja um dos fatores que influenciam na ação, mas o que deve preponderar é a
motivação relacionada ao gênero, como, por exemplo, em situações em que o homem vê
a mulher como sua propriedade, a exemplo da esposa que sempre tem que servir e
satisfazer seu marido sexualmente, mesmo contra sua vontade, porquanto, culturalmente,
deve ser submissa.
Portanto, não é qualquer violência sexual contra meninas menores de 14 anos,
mesmo que ocorra em casa, que implicará na aplicação automática dos ditames da Lei n.º
11.340/06.
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1. Introdução
Este artigo tem a finalidade de mostrar algumas mudanças e também os limites
impostos no marketing jurídico digital, e também trazer a importância do marketing digital
dentro da área jurídica.
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A publicidade na advocacia segue os limites impostos pelo Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, veremos no discorrer do assunto algumas
mudanças que foram acontecendo no decorrer dos anos e com certeza se aprimoraram
ainda mais em decorrência da pandemia COVID-19, onde todos acabaram por ficar mais
em suas residências, logo, tiveram que se reinventar para que continuassem trabalhando.
No decorrer deste artigo, citaremos algumas mudanças que o meio jurídico vem
passando, mais especificamente o marketing jurídico digital e a publicidade na advocacia,
por um longo período, a publicidade foi restrita pela OAB, apesar das vedações de
propagandas pelo Código de Ética e Disciplina da OAB – CEDOAB.
Com a alteração do provimento 94/2000, onde dispõe sobre a publicidade da
advocacia, várias portas serão amplamente abertas, tendo flexibilidade acerca das
postagens na publicidade, possibilitando assim, uma busca pelo diferencial, mas que ainda
necessita que haja uma atualização mais abrangente.
A respeito do que o advogado pode ou não postar em suas redes sociais no Brasil,
no que diz respeito ao marketing jurídico digital, veremos que em outros países, como é o
caso dos Estados Unidos, a publicidade nesse país é feita de maneira totalmente diferente
e com muito mais liberdade de expressão, podendo até mesmo outdoor em locais
públicos.
Podemos ver com esse trabalho que muitas coisas estão mudando, na advocacia e
meio jurídico, e continuará assim em constante desenvolvimento, onde os jovens
advogados estão cada dia mais dispostos a inovar e se atualizarem no que diz respeito a
publicidade na advocacia.
Este artigo tem como objetivo: a) Esclarecer a aplicação do Marketing de maneira
correta no âmbito jurídico; b) Identificar os limites que a publicidade na advocacia deve
seguir no marketing jurídico; e c) Levantar aspectos jurídicos entre o Código de ética e
disciplina da OAB.
2. Os limites do Marketing Jurídico Digital
O marketing jurídico digital é de suma importância no país nos dias atuais, pois ele é
a introdução do meio jurídico nas redes sociais. A publicidade na advocacia vem seguindo
os limites que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil impõe,
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para que não haja uma exposição desnecessária tanto de clientes quanto dos próprios
advogados.
O acesso à informação trouxe mudanças para o cotidiano da população, não sendo
diferente no meio profissional, tirando muitas vezes do marasmo, ou seja, da zona de
conforto tendo assim que aprimorar conhecimentos e estratégias ainda não explorados,
para serem a diferença, e com isso se introduzir ainda mais no mercado de trabalho,
transformando e tornando a abordagem ao cliente mais diversificada.
Por meio do marketing digital, você pode estabelecer canais de comunicação direta
com os clientes, que acaba promovendo personalização de produtos e serviços. Por meio
das informações fornecidas pelas redes sociais e acaba tendo uma observação cuidadosa
do universo digital.
A publicidade, por um longo período, foi limitada pela OAB, apesar das vedações de
propagandas pelo Código de Ética e Disciplina da OAB- CEDOAB, porém não resta evitada
a prática do marketing jurídico digital que pode ser utilizado sem promover danos éticos
à advocacia.
Segundo nos traz o art. 40 e seus incisos do Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil, onde incute um rol de normas determinantes, para que não
ocorra a violação.
Art. 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de
ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo
vedados:
I - a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão;
II - o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de
publicidade;
III - as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em
qualquer espaço público;
IV - a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de
outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras;
V - o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone,
em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos,
publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação
em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias
pela internet, sendo permitida a referência a e-mail;
168

www.conteudojuridico.com.br

VI - a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas
assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela.
Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos
escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis
luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as
diretrizes previstas no artigo 39.
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Estamos vivenciando inúmeras mudanças, entre estas o marketing jurídico digital,
que está transformando o meio jurídico que com o passar dos anos irá modificar a maneira
que vivemos, tendo em vista que necessita que haja uma atualização pois, se não houver
consequentemente ficaremos “para trás”, seremos literalmente atropelados, pois, é
necessário acompanhar constantemente as mudanças no mercado. Nestas mudanças é
notório na área jurídica também teve que adequar-se a essas mudanças, por meio da
publicidade e do marketing jurídico digital, porém com alguns limites estabelecidos pelo
CEDOAB.
A alteração do Provimento 94/2000 que dispõe sobre a publicidade várias portas
serão amplamente abertas e haverá flexibilidade acerca da publicidade, possibilitando uma
busca pelo diferencial, que na realidade será novidade aqui no Brasil, pois como veremos
mais abaixo em alguns países já não é novidade a introdução da publicidade, utilizando as
mídias sociais a favor da advocacia, propondo uma evolução na publicidade.
Os limites são impostos para manter uma estabilidade e também o elo de ligação
entre o meio jurídico e o marketing jurídico digital, com o Provimento n° 94/2000,
demonstram uma preocupação que o CEDOAB tem com a publicidade para que se garanta
a segurança e a imagem privada dos clientes.
O Código de Ética e Disciplina da OAB editado em 2015 destina-se a
conciliar os princípios da conduta dos advogados com os desafios da
atualidade, estabelecendo os parâmetros éticos e os procedimentos
a serem seguidos e harmonizando as exigências morais da profissão
com os avanços políticos, sociais e tecnológicos da sociedade
contemporânea. [...]. Nessa medida, o advogado tem um inalienável
compromisso com a verdade e a justiça, das quais não pode jamais
se afastar: eis o espírito maior do Código de Ética da Ordem dos
Advogados do Brasil.1
Existem algumas limitações imposta pelo CEDOAB como, “não é possível utilizar
fotografias, panfletos, falar sobre cargos públicos que foram ocupados pelo profissional,
salvo se for magistério”, segundo o art. 44, §2 º do Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil.
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É vedado a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema, televisão e uso de
painéis luminosos, conforme o art.40 do CEDOAB, que tenha um intuito de captação de
clientela.
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Art. 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de
ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo
vedados:
VI - a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas
assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela.
Como é disposto no parágrafo único do artigo, é permitido a utilização de placas,
painéis luminosos e inscrições em suas fachadas desde respeitadas as diretrizes do artigo
39 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
Com o tabu correlacionado a respeito do que o advogado pode ou não fazer em
suas redes sociais no Brasil no que diz respeito ao marketing jurídico digital, veremos a
seguir que nos Estados Unidos da América a publicidade é realizada de maneira diferente
com muito mais liberdade de expressão, onde pode expor-se para chamar o público, como
mostra Emanuella Maciel em uma publicação feita no Jusbrasil, um outdoor nos EUA com
a propaganda sobre divórcio:

Fonte:https://blog.jusbrasil.com.br/artigos/875870162/marketing-paraadvocacia saiba-oque-nao-fazer
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(Tradução: Compre um divórcio, ganhe o próximo com 50% de desconto! Divórcios
baratos. acabe com a miséria hoje mesmo. Propaganda de advocacia feita nos Estados
Unidos.), segundo a tradução feita por Emanuella Maciel.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No século atual as coisas estão mudando e continuará assim em constante
desenvolvimento, uma vez que advogados, elencados como jovens advogados, estão
dispostos a cada vez mais se atualizarem, mesmo recebendo diversas críticas de advogados
tradicionalistas que mantém uma mente encapsulada.
Na advocacia, não se deve almejar somente os lucros, em razão de, acaba por se
tornar um vazio, devendo buscar estratégias para um maior engajamento no mercado de
trabalho, e sem dúvidas, que o marketing é o meio essencial para início, para que atinja os
objetivos almejados na competitiva busca por clientela, sempre guiado pelos valores da
função social.
2.1 O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e sua Evolução
e a Publicidade da Advocacia
O primeiro Código de Ética e Disciplina da OAB foi feito em 1934 que vigorou até
1995, quando foi substituído e a publicidade ganhou grande papel, segundo Fragoso:
A disciplina da publicidade ocupou um papel de destaque no Código
de Ética de 1995: a partir daí, surgiu um título específico para tratar
do tema e das questões não regulamentadas anteriormente. Apesar
da boa técnica do Código de 1995, as inevitáveis mudanças que se
sucederam no universo da tecnologia – aceleradas pela massificação
do uso da internet, a qual viabilizou a criação de uma série de outras
ferramentas que transformaram totalmente a forma como a
sociedade se comunica e como a informação circula – acabaram por
gerar a necessidade de uma nova revisão. (Fragoso Junior apud
Medina Paulo)
Em 2015 foi reformulado o novo Código de ética e disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil. De acordo com Fragoso Júnior:
Dessa forma, no ano de 2015, surgiu o novo Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, com o desafio de
atualizar os preceitos da atividade advocatícia, possibilitando uma
comunicação com um mundo mais dinâmico, no qual as
oportunidades e possibilidades se multiplicam a todo momento.
Manter um padrão de conduta ético, diante de uma sociedade que
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se renova em um ritmo tão intenso, é, sem sombra de dúvidas, o
grande desafio a ser enfrentado pelo novo regramento.
Como disposto no art. 40 do CEDOAB, os meios utilizados para a publicidade devem
ser compatíveis com as diretrizes estabelecidas no próprio artigo, sendo vedada as
restrições do inciso I art. 40 do CEDOAB [...] “é a não mercantilização da advocacia, tanto
que proíbe a veiculação de “publicidade” nos meios de comunicação em massa; portanto
não podemos fazer publicidade, propaganda, marketing. Contudo, é possível divulgar sem
que configure propaganda.”2
Nesse mesmo viés nos traz o autor BIGOLIN, quando se diz:
[...]no Provimento nº 94/2000, do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, regulou-se a chamada “publicidade
informativa”, sendo aquela que permite ao profissional ou escritório
de advocacia “levar ao conhecimento do público em geral, ou da
clientela, em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos
serviços de advocacia que se propõe a prestar” (art. 1º), o que permite
a sua difusão no mercado, desde que sejam adotadas formas de
publicidades permitidas.
No Brasil, ainda se tem um grande tabu quando se fala a respeito da atuação do
advogado por meio da utilização de marketing digital e publicidade, uma vez que por
muitos não é aceito, assim recebendo várias críticas, por uma má interpretação do código
de ética.
Tem-se que ter em mente, que no século atual, muitas coisas mudaram, o CEDOAB,
passou por uma reforma em 2015, porém seguem algumas dessas diretrizes de quando foi
feito em 1934 há 87 anos, quantas coisas se passaram desde sua criação. Contendo
algumas atualizações desde então, todavia, ainda bem incógnito acerca do marketing
jurídico digital e a publicidade na advocacia.
Para uma melhor compreensão, vejamos a seguir uma breve comparação entre
Brasil e Estados Unidos, pois lá o marketing já é tido como algo totalmente natural e este
já faz parte do cotidiano dos norte-americanos, sendo idealizado como negócio e não
tabulado como algo que ridiculariza a classe, vejamos:
No Brasil, criamos um mito de que não se deve fazer marketing
jurídico, gerando uma insegurança por parte dos advogados de
iniciarem essa prática, uma vez que não entendem por completo o
Código de Ética, os advogados brasileiros ainda estão ―perdidos‖
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sobre o que fazer e como iniciar a utilização do marketing. (PAGANI,
2018, p.25).
Ainda neste raciocínio:
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Contudo, ao observarmos a advocacia norte americana, conseguimos
enxergar que esta é feita de maneira muito mais agressiva e
persuasiva no Brasil, sendo de fato encarada como um negócio. A
razão de que no Brasil o Código de Ética seguir o modelo francês se
dá pelo fato de o advogado ser visto como função essencial à justiça,
devendo ser praticada com zelo e discricionariedade. (PAGANI, 2018,
p. 25).
Seguindo:
Diferente dos Estados Unidos, em que os advogados têm a liberdade
de fazer marketing como uma empresa qualquer, no Brasil só é
permitido que faça de maneira informativa, prezando pela nobreza
da profissão, ―O advogado é o facilitador da justiça! Advogado é o
que busca o direito de outros, ou seja, aquele que comparecia a juízo
em auxilio de outrem, isto é, in auxilium vocatus‖ (SCHIMITT, 2013, p.
28). (PAGANI, 2018, p. 24)
O Código de Ética nos traz algumas liberdades na publicidade, porém de maneiras
restringidas para cumprir as exigências para o alcance da ética, e também como mostra a
ementa do Tribunal de Ética e Disciplina sobre a publicidade e propaganda imoderada.71
E-3.130/05 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA IMODERADA. FOTOS EM REVISTA. IMODERAÇÃO E
EXIBICIONISMO. Advogado que de modo constante e periódico leva notícias aos jornais e revistas
publicando notas e estampando fotografias de modo repetitivo artigos onde ressalta qualidades pessoais e
profissionais adentra no campo da imoderação, merecendo censura. Imoderada conduta de casal que
aparece fotografado em frente ao símbolo as Justiça e enviando aos leitores mensagens de final de ano em
que pese a ausência de menção de suas profissões. Não incorre em infração ética, sociedade de advogados
que publica informes publicitários em jornais e revistas declinando seu registro perante a entidade de classe,
os nomes e registros dos advogados na OAB dentro dos limites estabelecidos pelo Provimento 94/2.000 do
Conselho Federal da OAB. Ocorre imoderação sociedade de advogados ou escritório de advocacia que
aparece em fotos de revistas com a estampa em destaque "Advocacia", com os nomes e registros da OAB de
advogados e estagiários, com mensagens de final de ano, num sentido de inculca e captação, merecendo
censura. Recomenda-se a aplicação do art. 48 do CED. V.M., em 19/05/2005, do parecer e ementa do Rel.
Dr. CLÁUDIO FELIPPE ZALAF - Rev. Dr. FABIO KALIL VILELA LEITE - Presidente Dr. JOÃO TEIXEIRA
GRANDE
71
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Há uma diferença entre publicidade e propaganda no marketing, e como se utiliza
no âmbito jurídico com uma moderação na publicidade, para que não haja uma distorção
das leis do CEDOAB.72
O provimento 94/2000, apesar de feito aos olhares do antigo Código
de Ética e Disciplina de 1995, serviu de base para a produção do novo
Código e é usado de forma complementar e como diretriz de
interpretação para acontecimentos atuais devido a sua importante
preocupação com a questão da publicidade. (BASSO, GOZDZINK DE
BRITO, WENDRAMIN, 2019, p.7)
Com a aprovação da proposta apresentada pela OAB de alteração do provimento
94/2000, que dispõe sobre a publicidade, a propaganda e a informação da advocacia,
muitas portas serão abertas, pois terá mais flexibilidade no que se pode fazer acerca
principalmente da publicidade na advocacia, vejamos a minuta da proposta:
Art. 2º Para fins deste provimento devem ser observadas as
seguintes definições:
I – Marketing jurídico: Especialização do marketing destinada aos
profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias
planejadas para alcançar objetivos de negócio no ramo da advocacia;
II – Marketing de conteúdos jurídicos: estratégia de marketing que
se utiliza da criação e divulgação de conteúdos jurídicos, por meio
do compartilhamento de conhecimento jurídico, voltada para a
consolidação profissional;
III - Publicidade: ferramenta por meio da qual se pretende tornar
públicas as informações a respeito de pessoas, ideias, serviços ou
produtos, por meio da mídia;
E-1.684/98 – PUBLICIDADE OU PROPAGANDA - DISTINÇÃO - MODERAÇÃO E DISCRIÇÃO INTERNET E PLACAS INDICATIVAS - A propaganda está mais vinculada à ideia de comércio ou
mercantilização de produtos, e visa alcançar público maior, incentivando a demanda para maior lucro do
empresário ou comerciante. a publicidade é a informação mais discreta, sem alardes, para público menor e
direito, pressupondo a existência de interesse anterior, por menor que seja. O advogado não vende produto,
mas presta serviço especializado. Eventual anúncio de advogado, na internet ou em placas indicativas, deve
ser discreto, observando a mesma moderação do veiculado em jornais e revistas especializadas que, em
qualquer hipótese, não poderá ser em conjunto com outra atividade. As regras sobre a publicidade do
advogado estão contidas no Código de Ética e Disciplina e na Resolução nº 02/92 deste Tribunal. V.U. do
parecer e ementa do Rel. Dr. JOÃO TEIXEIRA GRANDE – Rev. Dr. CLODOALDO RIBEIRO MACHADO –
Presidente Dr. ROBISON BARONI - 21/5/1.998
72
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IV – Publicidade profissional: divulgação destinada a tornar público
os dados do perfil da pessoa física ou jurídica inscrita na Ordem dos
Advogados do Brasil e as informações atinentes ao exercício
profissional;
V – Publicidade de conteúdos jurídicos: divulgação destinada a levar
ao conhecimento do público conteúdos jurídicos;
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VI – Publicidade ativa: estratégia de divulgação capaz de atingir
número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham
buscado informações acerca do anunciante ou dos termos
anunciados;
VII – Publicidade passiva: estratégia de 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 indevida de clientela: 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.
IX – Mercantilização: utilização de mecanismos de marketing que,
independentemente do resultado obtido, suprimam a imagem, o
poder decisório e a responsabilidade do advogado atribuindo caráter
meramente comercial aos serviços jurídicos.
Com a pandemia do vírus COVID-19, fomos testemunhas de algumas mudanças que
ocorreram acelerando as novas formas de trabalho no Judiciário, como audiências que
eram presenciais e tiveram que adaptar-se às videoconferências onde cada um dos
participantes estão em locais diferentes.
Conforme a Resolução Nº 354 do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta
sobre a realização de audiências e sessões por videoconferência e tele presenciais e a
comunicação de atos processuais por meio eletrônico, previsto nos arts 1º, 2° e 3º do CNJ:
Art. 1º Esta Resolução regulamenta a realização de audiências e
sessões por videoconferência e tele presenciais e a comunicação de
atos processuais por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de
primeira e segunda instâncias da Justiça dos Estados, Federal,
Trabalhista, Militar e Eleitoral, bem como nos Tribunais Superiores, à
exceção do Supremo Tribunal Federal.
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Art. 2º Para fins desta Resolução, entende-se por:
I – videoconferência: comunicação a distância realizada em
ambientes de unidades judiciárias; e
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II – tele presenciais: as audiências e sessões realizadas a partir de
ambiente físico externo às unidades judiciárias.
Parágrafo único. A participação por videoconferência, via rede
mundial de computadores, ocorrerá: I – em unidade judiciária diversa
da sede do juízo que preside a audiência ou sessão, na forma da
Resolução CNJ no 341/2020; e
II – em estabelecimento prisional.
Art. 3 As audiências tele presenciais serão determinadas pelo juízo, a
requerimento das partes, se conveniente e viável, ou, de ofício, nos
casos de:
I – urgência;
II – substituição ou designação de magistrado com sede funcional
diversa;
III – mutirão ou projeto específico;
IV – conciliação ou mediação; e
V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou
força maior.
Houve uma necessidade na adequação, pois a tecnologia está deixando os
processos cada vez mais céleres. Conforme a revista Âmbito Jurídico:
Segundo a advogada, professora na pós-graduação em Direito e
Inteligência Artificial da SKEMA Business School e também diretora
de conteúdo e membro da comissão de direito para startups da OAB
de Minas Gerais, Lorena Muniz e Castro Lage, um dos motivos dessas
mudanças estarem acontecendo tão rapidamente é porque “o direito
passou pelas revoluções industriais 1, 2 e 3 sem evoluir enquanto as
outras profissões se transformavam. As mudanças no cenário jurídico
só começaram há pouquíssimo tempo, e, mesmo assim, os
profissionais tradicionalistas estavam resistentes em aceitá-las.
Porém, o isolamento social intensifica esse movimento de
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transformação digital, e força, de certa maneira, a utilização das
ferramentas tecnológicas para que seja possível o trabalho dos
advogados e juristas, por exemplo.”
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O Judiciário brasileiro poderia ter sido um mero espectador durante a pandemia.
Mas foi, na avaliação da juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Keity Saboya,
protagonista na mudança tecnológica e na garantia dos serviços jurisdicionais essenciais
(Luciana Otoni, 2020).
Ela defendeu que é preciso transformar os processos físicos remanescentes em
processos eletrônicos, para que os tribunais possam atuar de forma equânime. E frisou a
rapidez de adaptação da magistratura. “Há vários magistrados realizando audiências via
WhatsApp, fazendo intimações e conversando com partes por meio virtual. Uma verdadeira
revolução em curto espaço de tempo.” (Luciana Otoni, 2020).
2.2 Pandemia e as Redes Sociais para Estudo e Trabalho
Não podemos deixar de citar neste trabalho o que o mundo está enfrentando hoje,
onde diversas pessoas perderam inúmeros familiares, amigos e com isso, as pessoas se
fecharam mais em seus próprios mundos, onde deixaram de lado por temor ou até mesmo
zelo com os seus entes, os encontros presenciais, com isso se isolaram em seus lares, desta
maneira passaram a prevalecer-se cada vez mais as redes sociais seja para passar tempo,
estudar e até mesmo trabalhar, pois foi necessário o afastamento de muitas pessoas do
local do trabalho para o home office. Vejamos abaixo um percentual de pessoas no
trabalho remoto, conforme nos traz o site de notícias Brasil de Fato:
Adotado em todo o mundo para garantir o isolamento social,
o home office desperta sentimentos dúbios entre fãs e críticos. De
um lado, há uma inegável praticidade. Do outro, pesa a ausência do
convívio social e a dificuldade em separar o tempo e espaço voltados
para o trabalho da vida pessoal, em meio ao mar de incertezas da
pandemia.
No caso brasileiro, somente uma parcela dos cidadãos possui o
privilégio de trabalhar à distância. Em novembro do ano passado, o
contingente de trabalhadores em home office representava 9,1% dos
80,2 milhões de ocupados e não afastados. Mais de 7,3 milhões de
pessoas, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
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Embora haja dissabores com o tele trabalho ou trabalho remoto, não se pode negar
que muitas dessas “novidades” trazidas pela pandemia irão perdurar por muito tempo,
colocando as pessoas cada vez mais em contato com a evolução digital.
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2.3 Crescimento das Redes Sociais como Objeto de Publicidade
Com o avanço na tecnologia e na era digital, as redes sociais cresceram
demasiadamente, e com isso fazendo com que o advogado acabe se tornando uma
referência, pois está divulgando seu trabalho nas redes sociais, deve-se ter cautela com a
questão da publicidade, pois embora tenha havido as mudanças no corrente ano de 2021,
já relacionas acima, ainda utiliza-se muitas políticas do CEDOAB dá época de 1934, ou seja,
coisas de antes mesmo da atualização do Código.
Para Patrícia Pinheiro, 2013:
O profissional de qualquer área, em especial o do Direito, tem a
obrigação de estarem sintonia com as transformações que ocorrem
na sociedade. Sabemos que o nascimento da Internet é um dos
grandes fatores responsáveis por esse momento, mas o que é
fundamental, antes de tudo, é entender que esses avanços não são
fruto de uma realidade fria, exclusivamente tecnológica, dissociada
do mundo cotidiano.
O Profissional deve estar em constante aprendizado com as transformações da
internet, pois abrange não só pessoas, mas também empresas, conforme Patrícia Pinheiro,
2013:
A Internet é mais que um simples meio de comunicação eletrônica,
formada não apenas por uma rede mundial de computadores, mas,
principalmente, por uma rede mundial de Indivíduos. Indivíduos com
letra maiúscula, porque estão inseridos em um conceito mais amplo,
que abrange uma individualização não só de pessoas físicas como
também de empresas, instituições e governos. A Internet elimina
definitivamente o conceito de corporação unidimensional, impessoal
e massificada. Isso significa profunda mudança na forma como o
Direito deve encarar as relações entre esses Indivíduos.
Se a Internet é um meio, como é o rádio, a televisão, o fax, o telefone, então não há
que falar em Direito de Internet, mas sim em um único Direito Digital cujo grande desafio
é estar preparado para o desconhecido, seja aplicando antigas ou novas normas, mas com
a capacidade de interpretar a realidade social e adequar a solução ao caso concreto na
mesma velocidade das mudanças da sociedade. (Patrícia Pinheiro, 2013)
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Com isso, o crescimento da internet no meio digital, vem ajudando para o
desenvolvimento da sociedade, e o advogado a ter mais credibilidade publicando
informações sobre o direito.
2.4 Perspectivas da Advocacia do Futuro
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Com a pandemia do Covid-19, transformou o modo em que muitos profissionais
da área jurídica, antes da pandemia as audiências e atendimentos presencialmente tinham
que se deslocar de onde estavam para atender em outras cidades, quando iniciou-se a
pandemia muitos tiveram que adaptar-se com as transformações que estavam por vir ,
aprendendo a utilizar-se a tecnologia para trabalhar, de modo que antes não imaginavase essa forma de trabalho online, e com isso só evolui, segundo o um trecho de uma
entrevista no portal A TARDE:
“De casa, pelo Whatsapp, o advogado Victor Valentim, especialista
em Direito do Consumidor, envia documentos e conversa com
diversos clientes. Através de aplicativos, participa de
videoconferências. Para ele, a nova dinâmica de trabalho é "uma
mudança que veio para ficar". "O trato com a própria Justiça mudou.
Toda diligência a gente faz online. Em alguns pontos, ficou mais fácil,
porque tem a economia dos gastos com sala, papel. A depender da
demanda, você consegue atender clientes ao mesmo tempo pelas
conversas no Whatsapp. O envio de documento está muito mais
fácil".
O mundo está em constante evolução e o com isso, levando profissionais a se
atualizarem, futuramente com o avanço da tecnologia os robôs poderão substituir muitas
coisas na área jurídica, facilitando e agilizando processos.
Para Klaus Schawab, 2016;
[...]os robôs são cada vez mais utilizados em todos os setores e para
uma ampla gama de tarefas, seja na agricultura de precisão, seja na
enfermagem. Em breve, o rápido progresso da robótica irá
transformar a colaboração entre seres humanos e máquinas em uma
realidade cotidiana. Além disso, por causa de outros avanços
tecnológicos, os robôs estão se tornando mais adaptáveis e flexíveis,
pois a concepção estrutural e funcional deles passou a ser inspirada
por estruturas biológicas complexas (uma extensão de um processo
chamado biomimetismo, pelo qual imitam-se os padrões e as
estratégias da natureza). Os avanços dos sensores capacitam os
robôs a compreender e responder melhor ao seu ambiente e
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empenhar-se em tarefas variadas; por exemplo, as tarefas
domésticas. (p. 28)
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Antes não era assim, segundo Klaus Schawab, 2016:
[...]ao contrário do passado, quando eles precisavam ser
programados por uma unidade autônoma, os robôs podem agora
acessar informações remotas através da nuvem e assim se conectar
a uma rede de outros robôs. Quando a próxima geração de robôs
surgir, eles provavelmente irão ser o reflexo de uma crescente ênfase
na colaboração entre humanos e máquinas.”(Klaus Schawab, p. 28,
2016).
O CEDOAB reformou-se em 2015, mas seguiu algumas diretrizes quando foi
sancionado há 87 anos em 1934. Ele teve algumas atualizações desde então, mas ainda
está em grande parte incógnito, pois utiliza preceitos de 87 anos. O uso do marketing
jurídico digital e da publicidade para falar sobre a atuação dos advogados ainda é uma
grande proibição. O CEDOAB, poderia ser mais flexível, embora tenha sido atualizado,
continua sendo arcaico.
3. Considerações Finais
Com a evolução da internet que está ocorrendo, passando por muitas mudanças,
inclusive o marketing jurídico digital, que está mudando o ambiente jurídico que vai mudar
nosso modo de vida ao longo dos anos. Considerando que precisa ser atualizado, pois é
preciso acompanhar constantemente as mudanças do mercado.
Essas mudanças são notórias no campo jurídico, observando-se o uso que os
advogados fazem da publicidade e do marketing jurídico digital, mas o CEDOAB impõe
algumas restrições.
A aquisição de informações trouxe mudanças no dia a dia das pessoas, não há
diferença no ambiente profissional, então elas têm que aprimorar seus conhecimentos
inexplorados e estratégias para se diferenciar. Introduzir-se ainda mais no mercado de
trabalho, transformar e diversificar a forma como os clientes são atendidos.
Com o marketing digital, você pode estabelecer canais de comunicação direta com
os clientes e, por fim, promover a personalização de produtos e serviços. Por meio das
informações fornecidas pelas redes sociais, finalmente olhamos mais de perto o mundo
digital. Antes da pandemia do COVID-19, o público ao vivo e os participantes tinham que
deixar os locais onde atendiam em outras cidades. Quando a pandemia começou, muitas
pessoas tiveram que se adaptar a mudança e a utilizar a tecnologia.
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As redes sociais desenvolveram-se muito rápido, e com isso fazendo com o que o
advogado atualize seu trabalho utilizando redes sociais, mas deve estar atento às questões
publicitárias limitadas no CEDOAB, pois embora mudanças tenham ocorrido, passou por
uma reforma em 2015, porém seguem algumas dessas diretrizes de quando foi feito em
1934 há 87 anos, ou seja, quantas coisas se passaram desde sua criação.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O desenvolvimento da Internet em mídia digital contribui para o desenvolvimento
da sociedade, e os advogados aumentam a credibilidade com a publicação de informações
sobre o direito. O CEDOAB, poderia ser mais flexível, embora tenha sido atualizado,
continua sendo arcaico.
É notório que o CEDOAB tem preceitos arcaicos, o mercado de trabalho mudou e é
necessário essa evolução, considerando as muitas transformações impulsionadas por
novas tecnologias e com o aceleramento de muitas informações, pois muitos estão
passando a utilizar a internet, por motivos da pandemia do Covid-19, pois no início da
pandemia foi necessário adaptar-se a mudança. A cada dia que passa só evolui, e com isso
é necessário que o advogado esteja em constante evolução acompanhando as mudanças
decorrentes do marketing jurídico.
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RESUMO: O Direito de Família mudou consideravelmente após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, uma dessas mudanças foi a primazia do afeto. Assim, por
intermédio do presente estudo, abordou-se da violência infantil como resultado da falta
de afeto dentro do ambiente intrafamiliar, relativizando a importância que o afeto exerce
no direito de família, mostrando que atualmente o mesmo tem prevalência até mesmo em
razão da parentalidade biológica. Neste ínterim, este trabalho teve como objetivo o de
analisar as formas de violência (física, sexual e psicológica) elencadas na Lei 8.069/90 (ECA),
enfatizando a falta de afeto dentro do ambiente intrafamiliar como forma de violência
infantil psicológica. A importância do afeto é tamanha que a afetividade se tornou um
super princípio, mesmo que não esteja explicitamente em nenhuma norma, sendo
corolário de princípios como o da dignidade da pessoa humana, melhor interesse da
criança e adolescente, da proteção integral e da paternidade responsável. Não é justo e
muito menos aceitável que, após criar laços afetivos, um dos pais ou ambos, abandone a
criança, pois tal fato acarretam graves danos para o correto desenvolvimento, sobretudo o
psicológico, e ainda gera consequências jurídicas, podendo suscitar responsabilização civil,
sendo passível de indenização, conforme vem reconhecendo os tribunais, inclusive o STJ.
Portanto, chegou-se ao resultado de que a ausência de afeto no ambiente intrafamiliar
pode ser considerada como forma de violência psicológica, tendo em vista o
reconhecimento doutrinário e jurisprudencial. Para tanto, utilizou-se da pesquisa
exploratória, bem como, das pesquisas bibliográfica e documental como instrumento de
coleta de dados; quanto ao universo da pesquisa, este foi focado no direito de família, com
ênfase na ausência do afeto como prejudicial, ocasionando violência psicológica. Usou-se
ainda como instrumentos de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica em livros, artigos,
revistas, assim como o uso de pesquisa documental em leis, jurisprudências.
Palavras-Chave: Afeto. Abandono. Violência. Danos morais.
73 Especialista. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP).
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ABSTRACT: Family Law changed considerably after the promulgation of the Federal
Constitution of 1988, one of these changes was the primacy of affection. Thus, through this
study, child violence was addressed as a result of the lack of affection within the intrafamily environment, relativizing the importance that affection exerts in family law, showing
that it is currently prevalent even because of parenthood. biological. In the meantime, this
work aimed to analyze the forms of violence (physical, sexual and psychological) listed in
Law 8.069/90 (ECA), emphasizing the lack of affection within the intra-family environment
as a form of psychological child violence. The importance of affection is such that affection
has become a super principle, even if it is not explicitly in any norm, being a corollary of
principles such as the dignity of the human person, the best interests of the child and
adolescent, full protection and responsible parenthood . It is not fair and much less
acceptable that, after creating emotional ties, one of the parents or both, abandon the
child, as this fact entails serious damage to the correct development, especially the
psychological one, and also generates legal consequences, which may lead to civil liability,
being subject to indemnification, as recognized by the courts, including the STJ. Therefore,
the result was that the absence of affection in the intra-family environment can be
considered a form of psychological violence, in view of the doctrinal and jurisprudential
recognition. For this purpose, exploratory research was used, as well as bibliographic and
documentary research as an instrument for data collection; as for the research universe,
this was focused on family law, with emphasis on the absence of affection as harmful,
causing psychological violence. It was also used as data collection instruments, the
bibliographic research in books, articles, magazines, as well as the use of documental
research in laws, jurisprudence.
Keywords: Affection. Abandonment. Violence. Moral damages.
1 INTRODUÇÃO
No Direito de Família moderno, é cediço que os pais são submetidos a deveres
para com os seus, devendo ter um zelo para com todos que se encontram sob o mesmo
teto, sobretudo para com aqueles que são dependentes. Tanto a Constituição Federal,
quanto o Código Civil de 2002 demonstram clareza quanto as obrigações dos pais com os
filhos, mesmo que não coabitem o mesmo lar. Quando ambos os genitores ou um deles
nega afeto ao filho, está contribuindo para de maneira negativo para o desenvolvimento
deste.
Neste sentido, o presente trabalho teve por intuito o de abordar sobre a violência
infantil como resultado da falta de afeto dentro do ambiente intrafamiliar, em que se tem
por problema de pesquisa o de demonstrar como a ausência de afeto dentro do ambiente
intrafamiliar pode ser considerada como uma forma de violência infantil, ainda que, não
esteja de forma explícita na Lei n.º 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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Comentar a respeito da relevância do afeto no âmbito familiar é primordial para
que se tenha em mente que este é a base da família na atualidade. Desta forma, o referido
artigo se justifica pelo fato de se perceber que a ausência de afeto dentro do ambiente
intrafamiliar é tão ou até mais recorrente que as demais formas de violência psicológica
infantil.
No que tange ao objetivo geral, este teve o condão de demonstrar que a ausência
de afeto dentro do ambiente intrafamiliar é real e recorrente, e deve ser considerada como
uma forma de violência infantil, ainda que, não esteja de forma explícita na Lei 8.069/90
Estatuto da Criança e do Adolescente - (ECA). Quanto aos específicos, se pautaram em
analisar as formas de violência (física, sexual e psicológica) elencadas na Lei 8.069/90
Estatuto da Criança e do Adolescente; averiguar se, mesmo não visível e pouco
reconhecida, a falta de afeto dentro do ambiente intrafamiliar como violência infantil
psicológica, é recorrente; comprovar se a falta de afeto exerce influência sobre o
desenvolvimento psicológico na criança e adolescente, e as consequências, sobre suas
atitudes atuais e futuras.
Neste ínterim, o primeiro capítulo relata sobre o Direito de Família, em que se
realizou abordagens gerais sobre este importante ramo não somente para o Direito Civil,
mas para a seara jurídica em geral; relatou-se ainda sobre os princípios, dentre eles o da
Dignidade da Pessoa Humana, princípio do melhor interesse, princípio da proteção
integral, da igualdade, da paternidade responsável e do princípio da afetividade; comentase também sobre as obrigações legais dos pais para com seus filhos, mostrando
dispositivos legais sobre o assunto, bem como o posicionamento da doutrina.
O segundo capítulo trata do afeto nas relações familiares, em que se aborda deste
como princípio no direito brasileiro, e ainda da sua importância para o Direito de Família,
mostrando como o mesmo se tornou essencial mesmo que não esteja positivado
legalmente de maneira explícita em nenhum dispositivo normativo. Já o terceiro capítulo
relata das formas de violência infantil, em que se comentou acerca das modalidades de
violência infantil, cujo abordou-se da violência física, sexual, psicológica e a negligência. O
respectivo capítulo ainda tratou de comentar do abandono afetivo como violência
psicológica, mostrando os perigos que podem ocorrer pela ausência de afeto.
No quarto capítulo o tema tratado foi o abandono afetivo, cujo o conceito foi
abordado para que exista uma melhor compreensão do assunto. Tratou-se ainda dos
efeitos jurídicos do abandono afetivo, em que se mostrou as consequências para quem
abandona afetivamente um filho. Ademais, foi relatado a respeito de decisões
jurisprudenciais, tendo em vista análises de decisões jurisprudenciais sobre danos morais
em razão do desprezo afetivo praticado pelos genitores.
2 DO DIREITO DE FAMÍLIA
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O Direito de Família, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2021), é o ramo do Direito
que estuda, reflete e regula as estruturas familiares, suas diversas origens, suas formas de
constituição, e seus efeitos jurídicos pessoais, patrimoniais e sociais em períodos variados.
Destaca também, que a família é vista como a base do Estado, sendo considerada até uma
instituição sagrada, em que necessita de cuidado especial por parte do poder público.
Destarte, trata-se do ramo do direito que mais se encontra ligado de forma mais íntima
com a própria vida, pois as pessoas derivam da mesma composição familiar, em que
permanecem vinculadas a ela por toda existência.
Ressalta Rolf Madaleno (2020), que, o Direito da Família passou por várias
alterações ao longo dos séculos, e na atualidade essas mudanças têm se intensificado, qual
acontecem de acordo com a cultura e momentos históricos em que seus membros estão
inseridos. A família era formada no passado pelo modelo de poder patriarcal, através do
casamento entre homem e mulher, sendo esta considerada única forma de instituição
familiar. Porém, com a evolução, deixou de ser a única forma, passando de singular para
plural. Essas mudanças na estrutura da organização familiar, aconteceram a partir da
Constituição de 1988, que consagrou os princípios fundamentais para o ordenamento
jurídico brasileiro, e a partir daí se consolidou toda a evolução do Direito de Família.
Rolf Madaleno ainda menciona que:
O Direito de Família é extremamente dinâmico; acompanha as
constantes mudanças sociais, nossos valores como pessoas e como
integrantes de um núcleo familiar; esse também variado, multiforme,
edificado no afeto, induvidosa mola mestra das relações pessoais.
(MADALENO, 2020, p. 16).
Ainda no rol das diversas mudanças que ocorreram no instituto da família, tornase importante ressaltar as palavras de Carlos Roberto Gonçalves, em seu livro Direito Civil
Brasileiro:
Acrescente-se, por fim, que há, na doutrina, uma tendência de
ampliar o conceito de família, para abranger situações não
mencionadas pela Constituição Federal. Fala-se, assim, em: a) Família
matrimonial: decorrente do casamento; b) Família informal:
decorrente da união estável; c) Família monoparental: constituída por
um dos genitores com seus filhos; d) Família anaparental: constituída
somente pelos filhos; e) Família homoafetiva: formada por pessoas
do mesmo sexo; f) Família eudemonista: caracterizada pelo vínculo
afetivo. (GONÇALVES, 2021, p. 26).
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Assim sendo, de acordo com Lôbo (2021), a sociedade evoluiu e a família
juntamente com ela, de modo que, esta se adapta ao movimento vivido, com novos laços,
construindo novos arranjos familiares. A família contemporânea passou a ter alterações em
sua forma, assim como, os papéis desempenhados por seus membros se modificam,
passando a ter como base o afeto, modificando os conceitos de família, que antes somente
poderia ser formada por homem e mulher, ligados pelo vínculo do casamento ou pela
união estável.
Maria Berenice Dias (2020), descreve que a evolução do Direito das Famílias, sua
organização e estruturação de membros, vai além da relação entre pais e filhos,
consanguinidade, incluindo afinidade ou afetividade. Não obstante, veja-se:
Dispondo a família de várias formatações, também o direito das
famílias precisa ter espectro cada vez mais abrangente. Assim, difícil
sua definição sem incidir num vício de lógica. Como esse ramo do
direito disciplina a organização da família, conceitua-se o direito ele
família com o próprio objeto a definir. Em consequência, mais elo que
uma definição, acaba sendo feita a enumeração dos vários institutos
que regulam não só as relações entre pais e filhos, mas também entre
cônjuges e conviventes, ou seja, a relação das pessoas ligadas por um
vínculo de consanguinidade, afinidade ou afetividade. (DIAS, 2020, p.
54).
Desta forma, o Direito de Família é enérgico, e, após sofrer com diversas mudanças
sociais a instituição familiar não é só formalidade e solenidade em consonância ao que é
descrito no texto legal, mas sim qualquer forma de agrupamento humano com propósito
de conviver, construir patrimônio, serem felizes, qual vivam em relacionamentos baseados
no convívio familiar e afeto.
2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS FAMÍLIAS
Os princípios que norteiam o direito da família contemporânea, estão elencados
de forma explícita, bem como, implícita, dispostos na Constituição Federal de 1988 - CF/88,
bem como, em leis infraconstitucionais. O macro princípio, na qual é a base de todos os
demais princípios, visto que este produz efeitos sobre todo o ordenamento jurídico
brasileiro, em especial a relação entre as famílias, é o da Dignidade da Pessoa Humana,
estabelecido no Art. 1º, III da CF/88, como fundamento da República, haja vista, que não é
possível pensar em ser humano e em relações de família, sem dignidade.
Rolf Madaleno, no tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana, discorre
que:
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A dignidade humana é princípio fundamental na Constituição Federal
de 1988, conforme artigo 1º, inciso III. Quando cuida do Direito de
Família, a Carta Federal consigna no artigo 226, § 7º, que o
planejamento familiar está assentado no princípio da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável. Já no artigo 227,
prescreve ser 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
a forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, pois que são as garantias e os fundamentos
mínimos de uma vida tutelada sob o signo da dignidade da pessoa,
merecendo especial proteção até pelo fato de o menor estar
formando a sua personalidade durante o estágio de seu crescimento
e desenvolvimento físico e mental. (MADALENO, 2020, p. 96).
A Constituição Federal de 1988, na busca pela valorização da pessoa humana e da
justiça social, elevou a família a tal ponto de ser protegida por um direito fundamental, e
não obstante, através de normas criou garantias e prioridades necessárias a todos que
fazem parte desta instituição. No tocante ao planejamento familiar, possibilitou resguardar
melhores condições de vida a criança e ao adolescente, pois, são pessoas que estão em
desenvolvimento.
Para Kátia Regina Maciel, a criança e adolescente são sujeitos de direitos, e deve
ser assegurado a estes todos os direitos fundamentais através da aplicação do princípio do
melhor interesse. Veja-se:
O princípio do interesse superior, como garantidor do respeito aos
direitos fundamentais titularizados por crianças e jovens. Ou seja,
atenderá o referido princípio toda e qualquer decisão que primar
pelo resguardo amplo dos direitos fundamentais, sem subjetivismos
do intérprete. Interesse superior ou melhor interesse não é o que o
Julgador ou aplicador da lei entende que é melhor para a criança,
mas sim o que objetivamente atende à sua dignidade como pessoa
em desenvolvimento, aos seus direitos fundamentais em maior grau
possível. (MACIEL, 2019, p. 69).
Esse princípio está inserido nos direitos fundamentais da Constituição de forma
implícita. Assim, a instituição da família na atualidade está voltada ao interesse dos filhos
e da família, tal proteção está presente quando se fala no conjunto de deveres e obrigações
familiar, que necessitam de maior proteção, e a espelho do princípio da dignidade da
189

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

pessoa humana e do melhor interesse nasce o princípio da proteção integral, conforme
Art. 1° do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre este último, necessário mencionar
o que discorre ZAPATER, veja-se:
O princípio da proteção integral também contempla a necessidade
de se observar como especificidades decorrentes do processo de
desenvolvimento: crianças e adolescentes são diferentes de adultos
no tocante de à sua capacidade de autonomia e autogestão, em
regra detida por esses últimos. Para poder exercer os direitos de que
são titulares, crianças e adolescentes dependentes da participação
dos adultos, a quem se atribui deveres correspondentes. O princípio
da proteção integral distribuições solidariamente a responsabilidade
por tais deveres entre a família a sociedade e o estado. (ZAPATER,
2019, p, 8).
No tocante, os princípios constitucionais mencionados anteriormente, trazem a
informação de que a família seja formada pelo direito a filiação, bem como, a igualdade
jurídica entre os filhos, em atenção ao disposto no Art. 226, §§ 6º e 7º, que diz que: “Os
filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos
e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”
(BRASIL, 1988, art. 226).
Importante destacar que, para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2020), o direito
a igualdade jurídica entre os filhos é um dos mais importantes princípios constitucionais:
“Conforme já afirmamos alhures, um dos mais importantes princípios da Constituição
Federal de 1988 é o da igualdade, que ganha especiais e específicos contornos na seara
das relações de família”. Destarte, compreende-se que a igualdade jurídica entre os filhos,
exerce influência sobre o direito de filiação e o direito a paternidade responsável, na busca
de dar efetiva proteção a estes, reconhecendo os filhos como seres detentores de direitos.
Para Kátia Regina Maciel (2019), o princípio da paternidade responsável é um
princípio constitucional e infraconstitucional, qual decorre de deveres de ambos os pais e
do Estado a proteção à criança e adolescente coibindo qualquer forma de violência, vejase:
Com inovação à ordem jurídica anterior, foi estabelecido pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o princípio da
dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade entre os
cônjuges, o princípio da igualdade entre os filhos, o princípio da
paternidade responsável e o princípio da prioridade dos interesses
das crianças e dos adolescentes. (...) Estabeleceu-se, ainda, que o
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos
190

www.conteudojuridico.com.br

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações (art. 226, § 6º, da CF). (MACIEL, 2019, p. 32).
O princípio da paternidade responsável atribui aos pais direitos e deveres, como
criar e educar, mantendo os filhos sob sua guarda e proteção, desse vínculo decorre a
consequência necessária que é o convívio familiar. Esse direito, está inteiramente ligado ao
texto constitucional do Art. 227 da CF/88, conforme se destaca a seguir:
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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).
Em consonância com a norma constitucional acima mencionada, a Lei n° 8.069, de
13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4º, estabelece ser,
dever da família assegurar o convívio e educação, a fim de, através da afetividade, formar
laços familiares com seus filhos.
Nesse sentido, afirma Paulo Lobo:
A convivência familiar é a relação afetiva diuturna e duradoura
entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude
de laços de parentesco ou não, no ambiente comum. Supõe o espaço
físico, a casa, o lar, a moradia, mas não necessariamente, pois as
atuais condições de vida e o mundo do trabalho provocam
separações dos membros da família no espaço físico, mas sem perda
da referência ao ambiente comum, tido como pertença de todos. É o
ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e solidariamente
acolhidas e protegidas, especialmente as crianças (LOBO, 2021, p. 15).
Diante do disposto, destaca-se, que a continuidade da convivência familiar, não
assume apenas a particularidade de conviver e de coexistir, vai muito além, ou seja,
participar, educar e etc. Não se trata, de uma imposição jurídica de amar, mas uma inegável
possibilidade de construção de afeto, referência e edificação na convivência nas relações
da criança e do adolescente com seus pais, com sua família, bem como com a sociedade e
o Estado.
A respeito do afeto ser visto como princípio, Maria Berenice Dias, destaca que,
embora a Constituição Federal de 1988 em nenhum momento faz referência expressa ao
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princípio da afetividade, esse pode ser extraído da análise dos Arts. 226 e 227 da CF/88,
qual faz marco a aplicação desse princípio de fundamental importância no âmbito familiar,
para tanto, veja-se:
Mesmo que a palavra afeto não esteja expressa na Constituição, a
afetividade encontra-se enlaçada no âmbito de sua proteção. Calha
um exemplo. A união estável é reconhecida como entidade familiar,
merecedora da tutela jurídica. Como se constitui sem o selo do
casamento, isso significa que a afetividade, que une e enlaça as
pessoas, adquiriu reconhecimento e inserção no sistema jurídico.
Ocorreu a constitucionalização de um modelo de família
eudemonista e igualitário, com maior espaço para o afeto e a
realização individual (DIAS, 2020, p. 49).
Desta forma, verifica-se, que a aplicação do princípio da afetividade está
inteiramente ligada ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana,
fazendo com que o afeto dê mais espaço para a igualdade dentro do instituto da família,
independentemente de como esta foi formada. Ademais, a respeito do afeto como
princípio, será tratado em tópico próprio no presente trabalho.
2.3 OBRIGAÇÕES LEGAIS DOS PAIS COM OS FILHOS
Dill e Calderan, destacam que o direito de convivência pode ser visto como uma
das principais obrigações legais dos pais para com os seus filhos, e isso independe do fato
dos pais estarem convivendo no mesmo lar. Logo, veja-se:
A convivência efetiva dos filhos com os pais, mesmo após a ruptura
da relação conjugal, é direito fundamental. Necessária para que a
criança se desenvolva de forma saudável. A proteção ao direito à
convivência familiar está prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente em seus artigos. 4º, caput e 19 a 52, com especial
proteção na Constituição Federal em seu artigo 227. Desta forma, a
legislação prevê que é dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes,
entre outros, o direito à dignidade e à convivência familiar e
comunitária. (DILL; CALDERAN, 2011, p. 1).
Desta forma, o direito à convivência familiar deve ser visto com extrema prioridade,
com pensamento na salubridade da criança e adolescente. Neste ínterim, observa-se que,
no tocante ao instituto da guarda, este não se trata de um direito aplicável somente aos
pais, mas sim dos filhos de poderem receber visitas dos seus familiares.
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A guarda encontra proteção legal dos artigos 1583 até o 1590 do Código Civil de
2002, em um capítulo que aborda sobre a proteção da pessoa dos filhos. O texto do artigo
1583 do CC/2002 relata que: “A guarda será unilateral ou compartilhada”. Neste ínterim, a
guarda unilateral para GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2019, p. 1.280): “é a modalidade
em que um dos pais detém exclusivamente a guarda, cabendo ao outro direito de visitas”.
Este tipo de guarda culmina na privação por parte de um dos genitores em vivenciar
rotineiramente com a sua prole. No que concerne a guarda compartilhada, TARTUCE (2014,
p. 1224) destaca que é a: “hipótese em que pai e mãe dividem as atribuições relacionadas
ao filho, que irá conviver com ambos, sendo essa sua grande vantagem”. Destaca-se que,
após a chegada da Lei nº 13.058/2014, a guarda compartilhada passou a ser estimulada
com mais ênfase no Brasil, sempre com base no melhor interesse da criança.
Nesse sentido, cabe destacar o disposto no Art. 1.634 do Código Civil de 2002 –
CC/02, na qual elenca obrigações legais dos pais quanto à sua prole, veja-se:
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste
em, quanto aos filhos:
I - dirigir-lhes a criação e a educação;
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art.
1.584;
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao
exterior;
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua
residência permanente para outro Município;
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer
o poder familiar;
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis)
anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em
que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha
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IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços
próprios de sua idade e condição. (BRASIL, 2002).
Diante disto, é imperioso mencionar que essas obrigações legais dos pais para com
os filhos, mencionados na citação acima, são direitos dos menores, crianças e adolescentes
na condição de pessoa humana em desenvolvimento, em que se envolve propósitos
básicos, cujo mesmos são variados, tais como: zelo com a saúde, amparo alimentar,
educação, lazer, esporte, diversão, assistência espiritual, dentre outras necessidades
básicas. Importante mencionar ainda sobre a assistência psicológica, que envolve o afeto.
3 O AFETO NAS RELAÇÕES FAMILIARES
3.1 O AFETO COMO PRINCÍPIO
É relevante destacar que o afeto não se encontra de maneira expressa como um
princípio na Constituição Federal de 1988, bem como, em nenhuma legislação
infraconstitucional. Porém, cabe mencionar que o mesmo, é considerado pela doutrina
como uma base para a entidade familiar, possuindo um alto grau na formação da família.
Em comentários sobre o afeto, Monteiro (2016, p. 40) explica que: “O afeto constitui, pois,
um direito individual: uma liberdade que o Estado deve assegurar a cada indivíduo, sem
discriminações, senão as mínimas necessárias ao bem comum”. É deste modo que o afeto
transpassa o fator biológico, relativizando pela igualdade de direitos, pautado na
convivência familiar.
De acordo com Pereira:
Sem afeto não se pode dizer que há família. Ou, onde falta o afeto a
família é uma desordem, ou mesmo uma desestrutura. É o ‘afeto que
conjuga’. E assim, o afeto ganhou status de valor jurídico e,
consequentemente, logo foi elevado à categoria de princípio como
resultado de uma construção histórica em que o discurso
psicanalítico é um dos principais responsáveis, vez que o desejo e
amor começam a ser vistos e considerados como verdadeiro sustento
do laço conjugal e da família. (PEREIRA, 2011, p. 194).
Desta forma, verifica-se, que o princípio da afetividade foi construído com base em
outros princípios, dentre os quais, destaca-se o da dignidade da pessoa humana,
solidariedade, e igualdade entre os filhos. Assim sendo, está, pois, o afeto inserido no
âmbito familiar, sendo ele um dos mais relevantes ou até mesmo o principal dentro do
direito de família na atualidade.
3.2 A IMPORTÂNCIA DO AFETO NO DIREITO DE FAMÍLIA
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Cada vez mais o Direito de Família tem buscado zelar pelo afeto dentro do
ambiente familiar, fazendo com que este seja valorado. É importante mencionar que não
se deve realizar restrições de parentescos apenas pela consanguinidade e civilmente, pois
o afeto tem sido essencial nas relações familiares. Este é o mesmo pensamento de Fachin,
veja:
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Essa verdade socioafetiva não é menos importante do que a verdade
biológica. A realidade jurídica da filiação não é, portanto, fincada
apenas nos laços biológicos, mas, também, na realidade de afeto que
une pais e filhos, e se manifesta em sua subjetividade e, exatamente,
perante o grupo social e à família. (FACHIN, 2003, p. 29).
Observa-se que, não se quer por a socioafetividade em detrimento do vínculo
biológico nas relações familiares, mas sim de enfatizar que o afeto tem ganhado espaço
nas famílias, tornando essencial.
Essas mudanças que estão acontecendo no instituto da família, faz com que o afeto
mostre sua força e relevância, em que vem quebrando paradigmas, cujo a família seja
compreendida de acordo com o meio social e de convivência de seus integrantes. Não se
pode negar também, que o princípio da afetividade, é a validade da filiação, advinda por
meio do afeto, tendo em vista que as famílias não se formam somente por meio da relação
consanguínea e biológica, mas sobretudo por meio do convívio e da solidariedade. Assim,
a família tem a sua união pautada mais na afetividade do que propriamente no vínculo
biológico. (MONTEIRO, 2016).
Dada a importância do afeto que este passou a ser possuidor de valor jurídico,
neste sentido Maria Berenice Dias (2021, p. 301) menciona que: “Amplo é o espectro do
afeto, mola propulsora do mundo e que fatalmente acaba por gerar consequências que
necessitam se integrar ao sistema normativo legal”. Desta feita, o afeto trata-se de um
elemento relevante que necessita de considerações na esfera judicial.
Pereira explicita que (2011, p. 67): “o que se conclui é ser o afeto um elemento
essencial de todo e qualquer núcleo familiar, inerente a todo e qualquer relacionamento
conjugal ou parental”. Assim, o afeto engloba o centro das mudanças que ocorreram e
ainda ocorrem no Direito de Família, demonstrando a sua essencialidade. Com isto,
observa-se que o vínculo biológico, que era indispensável no modelo de família patriarcal,
vem cedendo espaço para o afeto, tendo como base princípios e fundamentos da
Constituição Federal de 1988.
4 DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA INFANTIL
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A violência infantil não se trata de um fenômeno recente, no entanto, passou a ser
discutida no meio jurídico brasileiro de forma incisiva nos anos de 1980 (GUERRA, 2008).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sobretudo em seu art. 227, que diz:
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida (...) colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
Não obstante à promulgação da Constituinte de 1988 com a discussão na
Convenção sobre os Direitos da Criança em Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas - ONU em 1989, o que resultou na Resolução n. 44/25 de 20 de novembro de 1989,
posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo n.
28/90, ratificada pelo Governo Brasileiro, e promulgada através do Decreto n. 99.710, de
21 de novembro de 1990, reafirmou os direitos fundamentais das crianças no Brasil.
A discussão sobre o tema em âmbito internacional, a ratificação e promulgação
pelo Governo Brasileiro relativo aos direitos da criança, resultou em uma adoção interna a
essa problemática, o que levou o país a elaboração de uma norma infraconstitucional
especifica, criando a Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu
Art. 5º, reafirma que os direitos dos menores, inclusive e de não ser objeto de violência,
veja-se:
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais. (BRASIL, 1990).
Concernente ao tema violência infantil, é imprescindível mencionar o conceito
trazido por Guerra, em que para o mesmo a violência familiar contra crianças e
adolescentes pode ser compreendida como:
Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis
contra crianças e/ou adolescente que- sendo capaz de causar dano
físico, sexual e/ou psicológico à vítima- implica, de um lado, uma
transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma
coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças
e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em
condição peculiar de desenvolvimento. (GUERRA, 2008, p. 33).
Diante disto, de acordo com o trecho da doutrina acima mencionada, cabe
destacar que existem variadas formas de violência infantil, na qual podemos destacar as
principais, sendo: a física, sexual, moral ou psicológica e a negligência, sendo
imprescindível relatar um pouco sobre cada uma delas.
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Conforme assevera MACIEL (2019) a violência física, é todo ato de força física
intencional ou omissivo intencional, não acidental, e não eventual no relacionamento entre
a vítima criança e adolescente por quem exerce relação de força no poder de disciplinar,
utilizando-se da desigualdade deste, com o objetivo de causar ferimentos, danificar ou
ainda de destruir. Destaca-se que este tipo de violência pode acontecer tanto no ambiente
intrafamiliar, como também fora dele. Esta prática, em grande parte, é utilizada sob o
pretexto de educar as crianças e adolescentes, porém, quando ultrapassa os limites
aceitáveis, foge do caráter da disciplina.
No que concerne à violência sexual, a Organização Mundial de Saúde – OMS,
enfatiza que se trata de:
Todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual cujo
agressor está em estágio de desenvolvimento psicossocial mais
adiantado que a criança ou o adolescente. Tem por intenção
estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual.
Apresenta-se sob a forma de práticas eróticas e sexuais impostas à
criança ou ao adolescente pela violência física, ameaças ou indução
de sua vontade (OMS, 2002, p. 13).
Em toda parte do mundo, crianças e adolescentes são sujeitas à violência sexual.
Cabe relatar que a violência sexual contra crianças e adolescentes é caracterizada por
quaisquer atos que possuam cunho sexual, este pode ocorrer dentro do próprio âmbito
familiar.
Maciel (2019) informa que a violência psicológica ou moral é toda conduta
negativa por parte da pessoa adulta sobre suas vítimas, que é a criança ou adolescente,
que tenha um comportamento severo, em que se destacam atos discriminatórios,
desrespeitoso, ameaças, insultos verbais, causar humilhação, constranger, praticar
indiferença ou ainda intimidar, cobrar e punir de maneira exagerada, e etc., tais
sentimentos levam a vítima a sentir uma rejeição, o que pode terminar em graves danos
psicológicos e também emocionais. A Lei também relaciona a alienação parental como
uma espécie de violência psicológica.
De acordo com o artigo 4º da Lei nº 13.431 de 04 de abril de 2017, a alienação
parental se trata de uma subespécie de violência psicológica. Neste sentido, veja-se:
Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das
condutas criminosas, são formas de violência:
II - Violência psicológica:
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(...);
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência
na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou
induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob
sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor
ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculo com este. (BRASIL, 2017).
Desta feita, a alienação parental passou a ser tipificada em Lei, sendo de grande
relevância tal ato, pois colocar a criança ou adolescente no centro da discussão conjugal
só gera prejuízos ao desenvolvimento dos filhos. É preciso evitar as práticas de alienação
parental, fazendo isto está-se cumprido direitos fundamentais inerentes às crianças e
adolescentes.
Mynayo (2005) discorre que a negligência também é classificada como uma forma
de violência, sendo que a mesma pode ser considerada como um descuido ou ainda uma
recusa, não prestar o devido auxílio, ou seja, são as omissões por parte daqueles que têm
responsabilidades pela criança ou adolescente em situação insegura, em que deixa de
prover as necessidades básicas ao desenvolvimento físico, social e emocional como: a
saúde, higiene e etc.
Os doutrinadores Oliveira e Fernandes, relatam e afirmam como que a negligência
acontece, veja-se:
(...) quando os pais ou responsáveis deixam de prover – em dispondo
de condição para tal – os meios, recursos e cuidados necessários ao
pleno e sadio desenvolvimento físico e mental de crianças ou
adolescentes sob sua guarda e/ou responsabilidade. O abandono
pode ser considerado uma forma extrema de negligência (OLIVEIRA;
FERNANDES, 2007, p.138).
Portanto, é importante mencionar que a prática da negligência gera diversos
problemas nas crianças e adolescentes, sobretudo ligados a diversas enfermidades. Assim,
hialino, que qualquer que seja a forma de violência, física, sexual, psicológica, ou
negligência, todas são definidas pela legislação vigente, como práticas abusivas, e violam
os direitos da criança e adolescente.
4.2 O ABANDONO AFETIVO COMO VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
A respeito do que vem a ser abandono afetivo, LÔBO (2021, p. 312) comenta que:
“é o inadimplemento dos deveres jurídicos de paternidade. Seu campo não é
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exclusivamente o da moral, pois o direito o atraiu para si, conferindo-lhe consequências
jurídicas que não podem ser desconsideradas”.
Ainda na seara conceitual, Dias (2021) estabelece que o abandono afetivo nada
mais é do que uma omissão por parte daquele que é responsável por exercer os atributos
inerentes do poder familiar, o que ocasiona no filho graves danos emocionais, tal fato ainda
gera desordem no desenvolvimento da criança ou adolescente.
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Concernente à tipificação do ato de abandono afetivo, Poli e Viegas descrevem o
seguinte:
O abandono afetivo configuraria ato ilícito por ser o afeto um
princípio, portanto, um dever jurídico imposto ao pai frente aos filhos
menores. Aquele que deixa de cumprir tal imposição está
descumprindo um preceito legal. E tal violação aliada aos demais
pressupostos, possibilitaria a condenação do infrator à indenização
por dano moral. (POLI; VIEGAS, 2013, p. 80).
Dessa forma, os danos psicológicos que podem ser ocasionados a criança e ao
adolescente por intermédio do abandono afetivo são reais, e podem ser carregados por
toda vida. Dias (2021) menciona que com base no princípio da paternidade responsável,
existe um dever dos pais para com seus filhos, em que a ausência de convívio rompe a
afetividade, comprometendo severamente na evolução das crianças ou adolescentes.
Destaca-se que o menor abandonado afetivamente, não se desenvolve por completo, e
pode apresentar defeitos em seu comportamento com a sociedade.
Ademais, nos dizeres de Bicca (2015) o que se verifica é que, de acordo com
estudos, na maioria dos casos, a lacuna que é deixada pelo fato dos pais não serem
presentes afetivamente, ou apenas um deles, é completada por outras pessoas que se
fazem presentes na vida das crianças ou adolescentes. Assim, as lesões psicológicas ou
morais vão depender de cada caso, da situação vulnerável que se encontram, bem como
da localidade em que habita, entre outros diversos fatores.
Destarte, observa-se que o abandono afetivo ocasiona danos graves, inibindo as
crianças ou adolescentes de se desenvolverem por completo. Desta forma, o abandono
afetivo pode ser considerado como uma violência psicológica, pois afeta definitivamente a
emoção destes, em que não há como mensurar as consequências pela ausência do afeto
de ambos os pais ou de apenas um deles.
5 DO ABANDONO AFETIVO
Dias (2021) pondera que o abandono afetivo se trata de uma negligência dos pais
para com seus filhos, em que existe um desprezo na relação, cujo genitores deixam de
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cumprir com os deveres impostos no Art. 227 da CF/88, e em outros dispositivos elencados
no ECA e Código Civil.
A respeito do que vem a ser abandono afetivo Hinoraka (2016, p. 4) menciona que
se trata de uma “omissão dos pais, ou de um deles pelo menos relativamente ao dever de
educação, entendido este na sua acepção mais ampla, permeada de afeto, carinho,
atenção, desvelo.” De uma forma mais abrangente, Azevedo assim conceitua o abandono
afetivo:
Nisto consiste o abandono afetivo: o desrespeito, por parte dos pais
(um deles ou os dois), da afetividade para com os filhos e da
dignidade humana destes. Em outras palavras: é o deficiente (por
insuficiência, inexistência ou rompimento de) provimento da
educação que se adquire no banco da sala de casa, da criação de um
ambiente propício ao adequado desenvolvimento psicomotor, da
presença em momentos importantes – como aniversários,
formaturas, fins de semana, parques, decepções amorosas, cafés-damanhã e horas de dormir –; é a ausência da simples observação que
o filho existe e precisa de um pai, muito mais que do patronímico.
Abandono afetivo é a inexplicável ideia de saber-se parecido com
quem lhe repudia. (AZEVEDO, 2013, p. 4).
Neste ínterim, torna-se extremamente relevante abordar a respeito dos efeitos
jurídicos que podem acontecer em casos de abandono afetivo por parte de um dos
genitores ou até mesmo de ambos.
5.1 EFEITOS JURÍDICOS DO ABANDONO AFETIVO
A respeito do tema, Hironaka (2016) destaca que o dano gerado pela ausência de
afeto, o indivíduo que ocasionou tal dano, que no caso é o genitor que negou afeto, age
de maneira culposa, maculando a personalidade da criança ou adolescente, tendo em vista
que o abandono afetivo gera danos irreversíveis.
Destaca-se que a família é caracterizada por sua convivência afetiva, ou ao menos
deveria ser, em que sua fundação deixou de ser reconhecida unicamente pelo casamento.
Sendo assim, quando um dos pais ou até mesmo ambos, deixa de ofertar amor a um filho,
acontece o debate jurídico sobre dano moral afetivo, bem como da possibilidade de
responsabilização em casos de abandonar afetivamente um filho.
Desta feita, um dos efeitos jurídicos do abandono afetivo é o direito de pleitear
ação por dano moral. Neste sentido, Branco comenta que:
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Havendo violação dos direitos da personalidade, mesmo no âmbito
da família, não se pode negar ao ofendido a possibilidade de
reparação por dano moral, não atuando esta como fator
desagregador daquela instituição, mas de proteção da dignidade dos
seus membros. A reparação, embora expressa em pecúnia, não
busca, nesse caso, qualquer vantagem patrimonial em benefício da
vítima, revelando-se na verdade como forma de compensação diante
da ofensa recebida, que em sua essência é de fato irreparável,
atuando ao mesmo tempo em seu sentido educativo, na medida em
que representa uma sanção aplicada ao ofensor, irradiando daí seu
efeito preventivo. (BRANCO, 2006, p. 12).
De acordo com Bicca (2015) compreende-se por dano moral como sendo uma
lesão aos direitos abstratos, incorpóreos, que não pode ser mensurada de maneira objetiva,
em que é vivida por cada indivíduo de maneira distinta, porém, sempre cabe indenização.
Todavia, é necessário a existência do dano, fato e o nexo de causalidade, cujo tais fatores
devem ser devidamente comprovados.
Para Tartuce (2014) o argumento que se tem como base jurídica para a
possibilidade de reparação por dano moral ocasionado pela ausência de afeto, trata-se do
que preza o Art. 186 do Código Civil em vigor, cujo mesmo traz em seu bojo o conceito de
ato ilícito: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Assim,
configurado o ato ilícito, que no caso em tela é o abandono afetivo, existe o dever em
reparar.
De acordo com Weishaupt e Sartori:
A compensação pecuniária tem função punitiva e educativa, pois, já
que o afeto não pode ser valorado pecuniariamente, esta conduta
deve servir para demonstrar que a conduta do pai, ao negar afeto ao
filho, está equivocada. A indenização tem por escopo uma finalidade
reparatória e também educativa, pois visa à conscientização do
genitor de que seu ato é um mal, moral e jurídico. (WEISHAUPT;
SARTORI).
Desta feita, observa-se que a reparação civil para os casos de abandono afetivo,
não têm o condão de punição ao infrator, mas sim de trazer uma espécie de compensação,
com intuito de reparar os danos sofridos pelo filho abandonado afetivamente. Assim, temse compreendido que o ressarcimento patrimonial é a melhor maneira para sancionar o
infrator.
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Contudo, nas palavras de Pereira (2012), mesmo que o Poder Judiciário não possa
fazer com que um pai ou mãe sejam obrigados a amar seu filho, de certa forma, pode
provocar uma punição pelo fato de não participar de seu desenvolvimento, pois, no
instante em que existe o dever de ação, os atos omissos devem ser repreendidos,
sobretudo quando deles se tem como fruto um dano irreversível, como é o caso do
abandono afetivo.
5.2 DECISÕES JURISPRUDENCIAIS
Com a premissa de que o afeto se trata de um princípio do Direito de Família, que
deriva de outros princípios, entre eles o da dignidade da pessoa humana e o da
solidariedade, elencados na CF/88, o Poder Judiciário passou a ser procurado para se
pleitear indenizações por dano moral em razão do abandono afetivo. Tais pedidos surgem
em razão do desprezo sofrido pelos filhos, cujo mesmos alegam sofrerem abalos
psicológicos.
A primeira decisão jurisprudencial acerca da indenização por abandono afetivo,
veio da Comarca de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, ocorrido no ano de 2003, em
que o pai abandonou afetivamente e materialmente a filha desde o nascimento. Na época,
o pai se comprometeu a pagar um valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), bem como,
de cumprir com os deveres de pai, ou seja, de dar afeto a filha. Porém, não cumpriu com
as obrigações, o que gerou ainda mais em prejuízos a moral da filha.
Em sua decisão o magistrado Mário Romano Maggioni (2003) relatou que: “Por
óbvio que o Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a ser pai. No entanto, aquele que
optou por ser pai – e é o caso do autor – deve se desincumbir da sua função, sob pena de
reparar os danos causados aos filhos”. Destaca-se que, nesta decisão, o genitor foi
condenado a pagar a quantia de 200 (duzentos) salários-mínimos em decorrência do
abandono afetivo e material, tornando uma sentença pioneira no país, abrindo brechas
para que mais pessoas pudessem recorrer ao Judiciário com intuito de tentar amenizar a
ausência afetiva.
Existe julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema,
veja-se a referida jurisprudência:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO
AFETIVO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PEDIDO
JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE
RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO
DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER FAMILIAR. DEVER DE
ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA
QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS.
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RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PAIS. PRESSUPOSTOS. AÇÃO OU
OMISSÃO RELEVANTE QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE
CUIDADO. EXISTÊNCIA DO DANO MATERIAL OU MORAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS NA HIPÓTESE.
CONDENAÇÃO A REPARAR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE SESSÕES
DE PSICOTERAPIA. DANO MATERIAL OBJETO DE TRANSAÇÃO NA
AÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO NESTA AÇÃO.
(BRASIL, STJ. REsp. 1887697/RJ, Recurso Especial 2019/0290679-8,
Relator(a) Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/09/2021).
Na referida decisão, o pai foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30.000,00
(Trinta mil reais) por danos morais em decorrência de abandonar afetivamente a filha.
Ademais, em seu voto, a Ministra Nancy Andrighi menciona que existia uma convivência
amorosa entre pai e filha, porém houve a ruptura da união estável, ao passo que o genitor
deixou de participar dos atos da vida de sua filha, causando um sofrimento psicológico.
Todavia, é relevante mencionar que, conforme a relatora em seu voto, é preciso
analisar cada caso, verificando se os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes
para que se possa caracterizar dano moral por ausência de afeto por parte de um ou ambos
os genitores. Ademais, a terceira turma do STJ, reconheceu por unanimidade, concedendo
danos morais por abandono afetivo por parte do pai, tentando amenizar os diversos
problemas que a ausência afetiva do genitor ocasionou a sua filha.
Ademais, o STJ teve que decidir a respeito de outros fatores ligados a indenização
por abandono afetivo, entre eles, o prazo prescricional. Desta forma, em 2012 o referido
tribunal julgou a seguinte jurisprudência:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR
ABANDONO AFETIVO E ALEGADAS OFENSAS. DECISÃO QUE JULGA
ANTECIPADAMENTE O FEITO PARA, SEM EMISSÃO DE JUÍZO
ACERCA O SEU CABIMENTO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO.
PATERNIDADE CONHECIDA PELO AUTOR, QUE AJUIZOU A AÇÃO
COM 51 ANOS DE IDADE, DESDE A SUA INFÂNCIA. FLUÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DA MAIORIDADE, QUANDO
CESSOU O PODER FAMILIAR DO RÉU. (BRASIL, STJ. Recurso Especial
nº 1.298.576 – RJ (2011/0306174-0), 4ª Turma. Relator: Ministro Luís
Felipe Salomão. Julgado em 21/08/2012).
No caso em tela, o filho já possuía 51 (cinquenta e um) anos de idade e pleiteou
juridicamente indenização por danos morais em razão do abandono afetivo por parte do
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seu pai, porém o STJ entendeu que o prazo prescricional havia fluído desde o instante em
que o recorrente havia completado a maioridade civil, portanto, não possuindo o direito
ao recebimento da indenização por danos morais.
Ademais, em seu voto, o relator Ministro Luís Felipe Salomão, menciona que a
prescrição do caso em tela tinha como parâmetro o Código Civil de 1916, em que as ações
de danos morais prescreviam em 20 (vinte) anos, após o direito a data que poderia ser
proposta, ou seja, quando o autor completou 18 (dezoito) anos, ao passo que o mesmo
buscou a indenização no ano de 2008, tendo a prescrição sido operada. Assim, não cabe
indenização por danos morais em razão do abandono afetivo no referido caso, em
decorrência da prescrição.
Atualmente, de acordo com o artigo 206, do Código Civil de 2002:
Art. 206. Prescreve:
§ 1º (...);
§ 3º Em três anos:
I – (...);
V - a pretensão de reparação civil; (BRASIL, CC/2002).
Deste modo, a prescrição para ações de indenizações por abandono afetivo é de
3 (três) anos, contados do atingimento da maioridade civil. Assim, por meio desta decisão
o STJ eliminou dúvidas que haviam acerca do tema. Neste ínterim, observa-se que os
tribunais têm acatado a indenização por danos morais em razão do abandono afetivo.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito de Família passou por grandes modificações, sobretudo despois da
promulgação da Constituição Federal de 1988, em que o Estado procurou ampliar as
relações familiares, passando a ter por base o afeto, cujo mesmo se tornou a função basilar
da família atual. Existem dispositivos que mencionam o direito e dever dos pais em zelar e
dar proteção aos filhos, não somente de forma material, mas psíquica e moral também.
Os pais exercem uma função importante na formação dos filhos, porém quando
existe um abandono injustificado, evidente que dá origem a prejuízos no desenvolvimento
da criança, caracterizando assim um dano, que teve seu surgimento na omissão dos
deveres e obrigações que são estipulados pelo poder familiar. Conforme se verificou, o
abandono é decorrente de uma omissão dotada de consciência por parte dos pais com
relação a sua obrigação em cuidar, cabendo-lhes a obrigatoriedade em prestar assistência
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Relutante explicitar que objetivo foi alcançado, pois foi demonstrado que a
ausência de afeto dentro do ambiente intrafamiliar é real e acontece corriqueiramente, e
que já está sendo considerada como uma forma de violência infantil, independente de
estar tipificada legalmente. A hipótese positiva também foi alcançada, tendo em vista a
relevância do afeto para a entidade familiar, sendo a sua ausência caracteriza como
violência psicológica infantil. Quanto as hipóteses negativas, evidenciou-se a necessidade
de positivação em norma ausência de afeto no ambiente intrafamiliar, tendo em vista que
os tribunais e a doutrina têm reconhecido esta modalidade de violência infantil; bem como,
tal ausência não é tão complexa o seu diagnóstico, e ainda não é meramente uma falha
por parte dos pais, mas sim uma negligência que pode gerar graves transtornos ao menor.
Destaca-se ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que é
possível configurar a responsabilidade civil e também a indenização por danos morais em
decorrência do abandono afetivo, cabendo salientar que com isto se almeja realizar uma
punição para aqueles que não cumpriram com seu dever legalmente imposto, bem como
de coibir novas práticas.
Tendo em vista que a criança e adolescente têm o direito a convivência familiar
assegurado constitucionalmente e, diante o estudo realizado, evidencia-se que ausência
de afeto dentro do ambiente intrafamiliar pode ser considerada como uma forma de
violência infantil, ainda que, não esteja de forma explícita na Lei n.º 8.069/90, Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), já que o abandono afetivo agride o psicológico, com
sequelas que podem perdurar toda a vida. Assim, 0 Ademais, a falta de afeto dentro do
ambiente intrafamiliar envolve uma dinâmica complexa, caracterizando-se como uma
forma de violência psicológica infantil, mesmo que não esteja tipificada, tanto a doutrina
quanto a jurisprudência vêm admitindo e reconhecendo, inclusive indenizando por danos
morais.
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RESUMO: O presente trabalho de conclusão de curso teve como tema “Inimputabilidade:
integridade mental do acusado dependente do uso de entorpecentes”. O objetivo geral
desta pesquisa foi analisar a aplicação da inimputabilidade em caso de dependência
química voluntária decorrente do uso de drogas. Justifica-se, tendo em vista que a
dependência química é, em tese, uma doença cujas circunstâncias decorrem do consumo
de uma ou mais substâncias psicoativas de maneira que não se pode mais controlar, e que
suas consequências são mudanças no estado mental do indivíduo e que pode causar o
comprometimento emocional, físico, mental e social. Pode causar transtornos graves, por
escravizar o dependente e fazer com que cada vez mais ele busque meios de poder
consumir essa substância novamente e com uma maior frequência. Para alcançar a
finalidade ensejada, essa pesquisa utilizou a metodologia do trabalho jurídico, com
método dedutivo para buscar o conhecimento verdadeiro, com a técnica exploratória
bibliográfica e documental. A análise dos dados da pesquisa foi qualitativa. Concluiu-se
que a dependência química é uma doença crônica, sendo necessário aferir se o dependente
possui ou não capacidade volitiva ou intelectual na ação criminosa, a fim de ser
considerado inimputável, nos termos do artigo 26, caput, do Código Penal, e artigo 45,
caput, da Lei n.º 11.343/06.
Palavras-chave: Inimputabilidade. Dependência química. Teoria actio libera in causa.
ABSTRACT: The present course conclusion work had as theme “Non-imputability: mental
integrity of the accused dependent on the use of narcotics”. The general objective of this
research was to analyze the application of non-imputability in case of voluntary chemical
dependency resulting from drug use. It is justified, given that chemical dependency is, in
theory, a disease whose circumstances result from the consumption of one or more
psychoactive substances in a way that can no longer be controlled, and that its
consequences are changes in theindividual's mental state and which can cause emotional,
physical, mental and social impairment. It can cause serious inconvenience, as it enslaves
the addictand makes him increasingly look for ways to be able to consume this substance
again and with greater frequency. To achieve the desired purpose, this research used the
methodology of legal work, with a deductive method to seek true knowledge, with the
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bibliographic and documentary exploratory technique. The analysis of research data was
qualitative. It was concluded that chemical dependency is a chronic disease, and it is
necessary to assess whether or not the addict hás volitional or intellectual capacity in
criminal action, in order to be considered unimpeachable, under the terms of article 26,
caput, of the Penal Code, and article 45, caput, of Law No. 11.343/06.
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1. INTRODUÇÃO
O referido tema foi escolhido por ter notória relevância em relação aos problemas
sociais decorrentes do uso de substâncias entorpecentes, cada vez mais freqüentes,
sobretudo quando usuários de drogas praticam crimes sob o efeito de alguma substância
tóxica.
À vista disso, surgiu à necessidade de se pesquisar acerca da configuração da
inimputabilidade penal e, em especial, a discussão sobre a integridade mental do acusado
dependente do uso de entorpecentes e o seu discernimento. Um aspecto importante que
resultou neste tema de pesquisa foi à curiosidade em aprender profundamente sobre
como a lei lida com acusados que tem esse tipo de doença.
Dessa forma, o presente trabalho de conclusão de curso tem como tema
“Inimputabilidade: integridade mental do acusado dependente do uso de entorpecentes”,
e, como delimitação do tema, a necessidade de verificar se a dependência química
voluntária, ou seja, quando o próprio agente se coloca em condição de embriaguez a ponto
de provocar a incapacidade de entender a ilicitude da conduta, é fator relevante para o
reconhecimento da imputabilidade penal.
A dependência química é, em tese, uma doença cujas circunstâncias decorrem do
consumo de uma ou mais substâncias psicoativas de maneira que não se pode mais
controlar, e que suas conseqüências são mudanças no estado mental do indivíduo,
podendo causar o comprometimento emocional, físico, mental e social. (NICASTRI, 2011).
Pode acarretar em transtornos graves, por escravizar o dependente e fazer com que cada
vez mais ele busque meios de poder consumir essa substância novamente e com uma
maior frequência. (NICASTRI, 2011).
Portanto, se tratando de pessoas portadoras dessa doença, em várias situações o
agente é tratado de modo oportuno, em que ele se encontra sem a possibilidade de
realmente se reintegrar em sociedade, em decorrência de não receber um tratamento hábil,
e esse réu acaba vivendo um ciclo vicioso de reincidência e pode causar perigo tanto para
a sociedade quanto para si. (MARCÃO, 2021).
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O principal questionamento que se pretende responder no decorrer da pesquisa
é: a dependência química voluntária é causa excludente da culpabilidade?
O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a aplicação da inimputabilidade,
causa que gera a isenção de pena, em caso de dependência química voluntária decorrente
do uso de drogas.
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Os objetivos específicos consistem em: i) analisar a culpabilidade segundo direito
Penal Brasileiro; ii) estudar as causas de exclusão da imputabilidade; iii) compreender a
diferenciação entre usuário de drogas e dependente químico, e iv) debater sobre a
inimputabilidade penal em razão de dependência química conforme a Lei n.º 11.343/06.
Para alcançar a finalidade ensejada, essa pesquisa utiliza o método dedutivo para
buscar o conhecimento verdadeiro, pois os fatos por si só não levam ao conhecimento
necessário” (BITTAR, 2015, p. 34), com a técnica exploratória bibliográfica e documental. E
tem como objetivo explicar as premissas, visando analisar de modo geral o conteúdo dos
fatos narrados, até que se tenha um raciocínio lógico que leve a uma conclusão. Utilizando
o silogismo e a construção lógica que, a partir de duas premissas, obtém uma terceira
logicamente decorrente, denominada conclusão (LOZADA, 2019).
Será desenvolvida uma pesquisa utilizando a metodologia do trabalho jurídico,
“voltada ás instruções práticas para a formatação e a compreensão da engrenagem de
técnicas de organização do trabalho jurídico científico”. (BITTAR, 2015, p. 53).
A análise dos dados da pesquisa será qualitativa, no qual “a compreensão das
informações é feita de uma forma mais global e inter-relacionada com fatores variados,
privilegiando contextos” (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2017, p. 138), portanto, o intuito
principal é descobrir e averiguar os entendimentos pesquisados acerca da
inimputabilidade de forma geral, estudando os entendimentos individuais e aplicando o
majoritário a pesquisa.
A presente pesquisa será dividida em dois capítulos, sendo que, no primeiro, será
abordado acerca da culpabilidade, seus elementos, e as causas que excluem a
culpabilidade do agente.
No segundo, abordar-se-á a inimputabilidade penal em razão da dependência
química, será tratado sobre o conceito de drogas, classificação e os seus efeitos, qual a
diferenciação entre usuário e dependente químico, expressa também sobre a lei
11.343/2006 – atual lei de drogas, e finaliza abordando se a dependência química
voluntaria é causa de excludente da culpabilidade.
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A temática originou-se do anseio de ter um conhecimento maior acerca da
inimputabilidade no ordenamento jurídico, e em especial sobre o que tange a integridade
mental do acusado dependente do uso de entorpecentes.
Assim, a pesquisa busca demonstrar os aspectos principais sobre a
inimputabilidade e a integridade mental do acusado dependente do uso de entorpecentes,
as medidas de segurança aplicáveis e os efeitos de tal inimputabilidade no processo penal
brasileiro.
Contudo, utiliza o presente estudo como referencial teórico a doutrina sobre
Direito Penal dos Autores Fernando Capez, André Estefam, Pedro Lenza, Victor Eduardo
Rios, Guilherme de Souza Nucci, para uma possível resolução da problemática enfrentada.
2. CULPABILIDADE SEGUNDO O DIREITO PENAL BRASILEIRO
No referido tópico será destacado o tema culpabilidade segundo o direito penal
brasileiro, assunto de suma importância, pois a culpabilidade é a responsável por conduzir
se a sanção penal deve ser aplicada ou não, ao agente causador da infração.
A culpabilidade é abordada de forma majoritária na doutrina vigente, com sentido
de reprovação que é atribuído ao autor culpado por um fato típico e antijurídico. (ESTFAM;
LENZA; GONÇALVES; 2021, p 1148). Há entendimentos divergentes sobre a culpabilidade,
onde há doutrinadores que alegam que ela é requisito para constituir-se o crime, e, aos
demais, entendem ser apenas um pressuposto para aplicação da pena. (ESTFAM; LENZA;
GONÇALVES; 2021, p 1148).
Segundo menciona o doutrinador Greco (2015, p. 433), lecionando o conceito de
culpabilidade de acordo com o entendimento do doutrinador Welzel, entende que:
Culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a
conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Nas lições de Welzel,
"culpabilidade é a 'reprovabilidade' da configuração da vontade.
Toda culpabilidade é, segundo isso, 'culpabilidade de vontade'.
Somente aquilo a respeito do qual o homem pode algo
voluntariamente lhe pode ser reprovado como culpabilidade.
(GRECO, 2015, p 433)
Há divergências na doutrina quanto ao conceito de culpabilidade, mas, os
principais entendimentos são baseados na teoria psicológica e normativa, embora também
existam outras teorias. (CAPEZ, 2021).
A teoria psicológica da culpabilidade, aborda que a culpabilidade está vinculada
ao psicológico decorrente da conduta e o resultado, e ligados ao dolo e a culpa. (CAPEZ,
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2021). O vínculo psicológico da conduta e do resultado finalizam no dolo e na culpa, e
assim constituem os dois tipos de culpabilidade, segundo o entendimento dessa teoria,
que atualmente, não é um entendimento majoritário. (CAPEZ, 2021).Sobre a teoria
psicológica, Fragoso (1998, p. 195) expressa que:
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Dolo e culpa, são vislumbrados como espécies ou tipos desse aspecto
subjetivo do delito, onde a vontade é elemento essencial. Estamos
diante da chamada Teoria psicológica da culpabilidade. Por esse
prisma, a culpabilidade encontra-se, na cabeça do delinqüente,
considerando sua subjetividade, seu querer. O conceito é de cunho
naturalístico, desprovido de valor, esgotado em dolo e culpa stricto
sensu. (FRAGOSO, 1998, p. 195)
O Código Penal vigente adota a teoria normativa pura, acerca do conceito de
culpabilidade, e tem como fundamento a teoria finalista da ação, esse entendimento foi
desenvolvido por Hans Welzel, que defende que a ação humana não pode ser analisada
em partes, e sim de forma geral. (GRECO, 2015).
Teoria normativa pura da culpabilidade foi idealizada através da teoria finalista da
ação, essa teoria segue o entendimento de que o dolo e a culpa não são elementos da
culpabilidade, defendendo que esses elementos estão integrados à conduta, portanto, a
culpabilidade é um juízo de valor e de reprovação que recai sobre o autor da ação. (CAPEZ,
2021).
Sobre o conceito de culpabilidade e também seguindo o entendimento adotado
pela teoria normativa, Nucci (2009, p. 293) alega que:
A censurabilidade merecida pelo autor do fato típico a antijurídico,
dentro dos critérios que a norteiam, isto é, se houver imputabilidade,
consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de atuação
conforme o direito. Formalmente, a culpabilidade é a fonte
inspiradora do legislador para construir o tipo penal na parte
sancionadora. (NUCCI, 2009, p. 293)
A teoria normativa pura adotada pelo código penal vigente defende que a
culpabilidade é constatada através de três elementos indispensáveis: imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E atribui o dolo e a
culpa nos elementos integrados à tipicidade (ANDREUCCI, 2020). Sobre o conceito de
culpabilidade, o doutrinador Capez (2021, p. 788) expressa:
Quando se diz que “Fulano” foi o grande culpado pelo fracasso de
sua equipe ou de sua empresa, está atribuindo-se-lhe um conceito
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negativo de reprovação. A culpabilidade é exatamente isso, ou seja,
a possibilidade de se considerar alguém culpado pela prática de uma
infração penal. Por essa razão, costuma ser definida como juízo de
censurabilidade e reprovação exercido sobre alguém que praticou
um fato típico e ilícito. (CAPEZ, 2021, p. 788).
Em consonância, segundo o seu entendimento, a culpabilidade não é um elemento
do crime, mas sim um pressuposto para aplicação da pena. Portanto, a culpabilidade está
relacionada ao resultado, ou seja, para que o ato seja considerável culpável, o delito já deve
estar constatado.
Mirabete e Fabrini (2006, p. 183) expressam da seguinte forma, seu entendimento
acerca da culpabilidade:
Na verdade, cresce em nossos dias a idéia de que do conceito de
culpabilidade não se pode excluir definitivamente o dolo e a culpa.
Como se tem afirmado, o dolo ocupa dupla posição: em primeiro
lugar, como realização consciente e volitiva das circunstancias
objetivas (do fato típico), e, em segundo, como portador do desvalor
da atitude interna que o fato expressa. (MIRABETE; FABRINI, 2006, p.
183).
A culpabilidade não pode ser considerada um elemento do crime em decorrência
de não haver nenhuma relação com o delito em si, e sim com momento em que é
necessário constatar se o agente necessita responder pelo delito que foi cometido ou não.
(CAPEZ, 2021).
Já o entendimento expressado por Andreucci (2020, p. 268) sobre o conceito de
culpabilidade, diz que:
Culpabilidade é o juízo de reprovação social. Para a teoria finalista
bipartida, funciona como pressuposto de aplicação da pena. Para a
teoria finalista tripartida constitui elemento do crime. Na
culpabilidade, existe reprovação pessoal contra o autor devido à
realização de um fato contrário ao direito, embora, nas
circunstâncias, tivesse podido atuar de maneira diferente como o fez.
(ANDREUCCI, 2020, p. 268).
Seguindo o entendimento disposto, também há divergências quanto ao conceito
da culpabilidade ser tripartite ou bipartite, o conceito finalista tripartida entende que é
necessário que haja ação antijurídica, típica e culpável, e o conceito bipartida defende que
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a culpabilidade não está integrada ao crime, ou seja, a culpabilidade é considerada como
pressuposto para a imposição da pena.
2.1. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE
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Tem por objetivo o presente tópico abordar acerca dos elementos da
culpabilidade, por ter grande relevância e por ser componente essencial da culpabilidade,
e em decorrência desses elementos, será atribuído ao indivíduo a punição pela infração
cometida.
A culpabilidade é composta por três elementos imprescindíveis: imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, é necessário
constatar a capacidade do agente para poder responder criminalmente pelo ato praticado;
é imprescindível averiguar se o agente tem entendimento de que a sua conduta é
antijurídica, e também se o ato praticado poderia ser consumado de forma diferente.
(MARTINELLI; BEM, 2019).
Potencial consciência da ilicitude concerne ao indivíduo apto a entender a
proibição que lhe é atribuída, ou seja, tão somente a capacidade de compreender a ilicitude
da conduta não é o bastante, o indivíduo precisa ter consciência e discernimento de que o
ato praticado é proibido. Ou seja, consciência da ilicitude dos fatos, que em alguns casos,
é distante da realidade do agente. (MARTINELLI; BEM, 2019).
Mas, o conhecimento da ilicitude não correlaciona com o conhecimento da lei, está
relacionado ao entendimento sobre o certo e o errado que em algumas circunstâncias não
depende apenas do conhecimento da lei, e sim de um juízo de valor, como por exemplo;
homicídio, roubo, estupro. (MARTINELLI; BEM, 2019).
Seguindo o mesmo entendimento Estefam, Lenza e Gonçalves (2021, p. 1182)
explanam da seguinte forma:
Para se mostrar merecedor de pena, de acordo com o CP, deve o
sujeito ter consciência do caráter ilícito de sua conduta. Trata-se de
requisito vinculado à ideia de que a pena se baseia num juízo ético
de reprovação pelo ato praticado. Logo, quando o indivíduo carecer
por completo da noção de que seu agir se mostrava ilícito,
desconhecendo a existência de uma proibição reguladora de sua
conduta, não deverá ser apenado. (ESTEFAM; LENZA; GONÇALVES,
2021, p. 1182)
Porém, o excesso de sanções penais faz com que proibições menos discutidas,
sejam desconhecidas, por serem inalcançáveis a alguns indivíduos. (MARTINELLI; BEM,
2019). A Lei de Contravenções Penais, em seu artigo 8º, prevê perdão judicial em hipótese
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que o indivíduo não tem o conhecimento da lei, ou não a compreende da maneira certa
(BRASIL, 1941). Neste sentindo, aborda Martinelli e Bem (2019, p. 1679) da seguinte forma;
Para determinar a consciência da antijuricidade devem-se precisar as
características pessoais do sujeito e de seu entorno, pois esse
conhecimento dependerá, em boa medida, de suas circunstâncias.
Ainda há que se ter em conta que se trata de um conhecimento
graduável, que poderá produzir efeitos em matéria de erro sobre a
proibição. (MARTINELLI; BEM, 2019, p. 1679)
Portanto, em anuência ao princípio da presunção de inocência, a dúvida deve estar
presente e pode acarretar na ausência de culpabilidade e o caráter criminoso da conduta
do agente deverá ser afastado. (MARTINELLI; BEM, 2019).
Exigibilidade de conduta diversa diz respeito à impossibilidade de exigir ao
indivíduo uma conduta diferente da que ele teve, a regra é que todos sigam as regras do
direito, mas, existem circunstâncias especificas que afastam essa obrigação, tornando a
conduta adotada pelo agente desculpável. (MARTINELLI; BEM, 2019).
Segundo o entendimento adotado por Estefam, Lenza e Gonçalves (2021, p. 1192),
‘’só se pode impor pena ao autor de um injusto (fato típico e antijurídico) quando se
demonstrar ter sido seu comportamento reprovável”.
O doutrinador Capez (2021, p. 856) aborda o conceito da exigibilidade de conduta
diversa da seguinte maneira:
Consiste na expectativa social de um comportamento diferente
daquele que foi adotado pelo agente. Somente haverá exigibilidade
de conduta diversa quando a coletividade podia esperar do sujeito
que tivesse atuado de outra forma. (CAPEZ, 2021, p. 856)
Desse modo, a conduta que se espera que o agente tenha, é a licita, mas, se na
circunstância em que ele estava não haveria a possibilidade de agir de outra maneira, o ato
que o agente cometeu não será considerado censurável, diante disso, resultará em falta de
culpabilidade, portanto, o agente será isento de pena (ESTEFAM, LENZA; GONÇALVES,
2021). Complementam Estefam, Lenza e Gonçalves (2021, p. 1193), que:
Esse raciocínio funda-se no livre arbítrio, isto é, na tese de que se
deve punir alguém quando o ilícito resultou de uma livre opção; sem
esta liberdade de escolha entre agir ou não agir criminosamente, não
será justo aplicar a pena criminal. (ESTEFAM; LENZA; GONÇALVES,
2021, p. 1193)
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Conseqüentemente, se o indivíduo não tem escolhas de como agir, em decorrência
da situação em que ele se encontra, o ato praticado será incensurável, afastando a
aplicação de pena. (ESTEFAM, LENZA; GONÇALVES, 2021)
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O ordenamento jurídico atual tem como meio inafastável a necessidade do exame
de conduta diversa, o Código Penal aborda no seu artigo 22, ‘’se o fato é cometido sob
coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de
superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem” (BRASIL, 1940, não
paginado).
Situação em que a pena também é isenta e que resta manifestada nas situações
de exclusão da exigibilidade de conduta diversa, pois, nesse caso, o agente não teria como
agir de outra forma. (ESTEFAM, LENZA; GONÇALVES, 2021)
Quanto à imputabilidade, elemento da culpabilidade, sua abordagem será
realizada detalhadamente no tópico a seguir.
2.1.1. Imputabilidade
Será discorrido sobre a imputabilidade, questão de grande preponderância, pois,
se refere à capacidade psíquica do agente de compreender que seus atos são lícitos ou
ilícitos, questão indispensável para aplicação ou isenção de pena.
Imputabilidade refere-se à capacidade do indivíduo em ser responsabilizado pelo
ato cometido, portanto, o indivíduo imputável é possibilitado de responder pela infração
praticada, logo, poderá sofrer imposição de pena, se for condenado. Deve ter
entendimento e autodeterminação de sua conduta, ou, não será imputável. (MARTINELLI;
BEM, 2019).
Em anuência, Mirabete e Fabbrini (2011, p. 183) versam sobre a sua concepção
acerca do conceito de imputabilidade:
Em primeiro lugar, é preciso estabelecer se o sujeito tem certo grau
de capacidade psíquica que lhe permita ter consciência e vontade
dentro do que se denomina autodeterminação, ou seja, se tem ele a
capacidade de entender, diante de suas condições psíquicas, a
antijuridicidade de sua conduta de adequar essa conduta à sua
compreensão. A essa capacidade psíquica denomina-se
imputabilidade. (MIRABETE; FABRINI, 2011, p. 183)
Deste modo, firma-se o entendimento que a imputabilidade é a possibilidade de
impor ao indivíduo comprovadamente capaz, uma sanção que o responsabilize pela
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infração praticada (MARTINELLI; BEM, 2019). De acordo com o entendimento de Martinelli
e Bem (2019, p. 1163);
Estará presente a imputabilidade, sob a ótica do direito penal
brasileiro, toda vez que o agente apresentar condições de
normalidade e maturidade psíquicas mínimas para que possa ser
considerado como um sujeito capaz de ser motivado pelos
mandados e proibições. (MARTINELLI; BEM, 2019, p. 1163)
A imputabilidade está interligada à capacidade da culpabilidade, e quando essa
capacidade é comprovada, o indivíduo está apto a arcar com as conseqüências do ato
cometido. Capez (2010, p. 335) expressa da seguinte forma:
É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinarse de acordo com esse entendimento. O agente deve ter condições
físicas, psicológicas, morais e mentais de saber que está realizando
um ilícito penal. Mas não é só. Além dessa capacidade plena de
entendimento, deve ter totais condições de controle sobre sua
vontade. Em outras palavras imputável é não apenas aquele que tem
capacidade de intelecção sobre o significado de conduta, mas
também de comando da própria vontade. (CAPEZ, 2010, p. 335)
Ou seja, a imputabilidade é algo que está relacionado a responsabilização do
indivíduo, é a partir dela que se pode dizer se alguém é responsável ou não pelo dano ou
pelo delito. Porém, imputabilidade e responsabilidade são coisas distintas. (NUCCI, 2019).
Nucci (2019, p. 400) aborda a imputabilidade e a responsabilidade da seguinte
maneira:
Enquanto imputabilidade é a capacidade de ser culpável e
culpabilidade é juízo de reprovação social que pode ser realizado ao
imputável, responsabilidade é decorrência da culpabilidade, ou seja,
trata-se da relação entre o autor e o Estado, que merece ser punido
por ter cometido um delito. (NUCCI, 2019, p. 400).
Afirma o entendimento de que apesar de a imputabilidade e a responsabilidade
serem interligadas, elas não se confundem (NUCCI, 2019). De acordo com Nucci (2019, p.
401), sobre o que se refere à imputabilidade,
É o conjunto das condições pessoais, envolvendo inteligência e
vontade, que permite ao agente ter entendimento do caráter ilícito
do fato, comportando-se de acordo com esse conhecimento. O
binômio necessário para a formação das condições pessoais do
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imputável consiste em sanidade mental e maturidade. (NUCCI, 2019,
p. 401).
Deste modo, é necessário que o indivíduo tenha discernimento sobre o certo e o
errado, pois, na ausência de discernimento sobre o ato praticado, ele praticará um ato
típico e antijurídico, mas não terá capacidade para ser culpável, portanto, o ato não sofrerá
censura. (NUCCI, 2019).
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Ademais, a imputabilidade decorre não só da capacidade de entendimento do
agente sobre a sua conduta, também é necessário que ele consiga controlar as suas
vontades (CAPEZ, 2010). O doutrinador Capez (2010, p. 808), segue esse entendimento e
exemplifica em sua obra da seguinte forma:
um dependente de drogas tem plena capacidade para entender o
caráter ilícito do furto que pratica, mas não consegue controlar o
invencível impulso de continuar a consumir a substância psicotrópica,
razão pela qual é impelido a obter recursos financeiros para adquirir
o entorpecente, tornando-se um escravo de sua vontade, sem
liberdade de autodeterminação e comando sobre a sua própria
vontade, não podendo, por essa razão, submeter-se ao juízo de
censurabilidade. (CAPEZ, 2010, p. 808)
Portanto, a imputabilidade é composta por dois elementos: intelectivo, que
decorre da capacidade de compreensão da ilicitude, e volitivo, que se refere à capacidade
de comandar a sua vontade. (CAPEZ, 2010).
Acerca desses dois elementos Capez (2010, p. 809) aborda da seguinte maneira:
A capacidade de culpabilidade apresenta dois momentos específicos;
um ‘’cognoscivo ou intelectual’’ e outro de ‘’vontade ou volitivo’’, isto
é, a capacidade de compreensão do injusto e a determinação da
vontade conforme ao sentido, agregando que somente ambos os
momentos conjuntamente constituem, pois, a capacidade de
culpabilidade. (CAPEZ, 2010, p. 809)
Seguindo o disposto, se houver ausência de entendimento ou de
autodeterminação não haverá capacidade de culpabilidade, ou seja, o agente não será
imputável e sim inimputável.
O doutrinador Jesus (2015, p. 1005) aborda o conceito de imputabilidade da
seguinte forma: “imputar, é atribuir a alguém a responsabilidade de alguma coisa.
Imputabilidade penal é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capacidade
para lhe ser juridicamente imputada a pratica de um fato punível’’.
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Sendo assim, firma-se que o entendimento majoritário sobre a imputabilidade se
relaciona ao agente detentor de sanidade mental, capaz de entender a ilicitude do fato e
determinar-se de acordo com a sua própria vontade. (JESUS, 2015)
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2.1.2. Causas de exclusão da imputabilidade
Neste tópico serão apresentadas as causas de exclusão da imputabilidade,
temática imprescindível, por se tratar da capacidade intelectual e volitiva do agente.
Quatro causas podem excluir a imputabilidade: doença mental; desenvolvimento
mental incompleto; desenvolvimento mental retardado e embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou força maior. (CAPEZ, 2010)
Doença mental consiste no distúrbio mental ou psíquico em diversos graus e que
em decorrência da falta de integridade mental, a capacidade de entendimento acerca de
sua vontade ou do caráter criminoso de sua ação, pode ser afetada ou eliminada (CAPEZ,
2010). Sanches (2020, p. 361) traz em sua obra os entendimentos sobre doença mental e
os expõe da seguinte maneira:
A expressão doença mental deve ser entendida em sentido amplo, a
fim de compreender toda e qualquer alteração mórbida da saúde
mental apta a comprometer, total ou parcialmente, a capacidade de
entendimento do seu portador, como esquizofrenia, psicose
maníaco-depressiva, psicose alcoólica, paranóia, epilepsia, demência
senil, paralisia progressiva, sífilis cerebral, arteriosclerose cerebral,
histeria etc., pouco importando a causa geradora de semelhante
estado, se natural ou tóxica (vg., uso de droga lícita ou ilícita), por
exemplo. (SANCHES, 2020, p. 361)
O doente mental será considerado imputável quando tiver discernimento total e
autodeterminação, o critério adotado nesse caso é o biopsicológico. Existem doenças
mentais que o acometido obtém intervalos de lucidez, e se nesses intervalos ele conseguir
entender o caráter ilícito do fato, a doença mental não excluirá a imputabilidade.
(SANCHES, 2020).
O critério biopsicológico refere-se à necessidade da incapacidade de compreender
a ilicitude de sua conduta na época do fato (CAPEZ, 200). O artigo 26 do código penal trata
a incapacidade de imputabilidade ao agente incapaz de entender a antijuridicidade de sua
conduta:
É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter
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ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento. (BRASIL, 1940, não paginado)
Ou seja, a falta de discernimento e autodeterminação ao tempo da ação são
requisitos indispensáveis para que a imputabilidade seja excluída. O doutrinador Bitencourt
(2020, p. 1182) defende que a doença mental deve ser compreendida da seguinte maneira:
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Os estados de alienação mental por desintegração da personalidade,
ou evolução deformada dos seus componentes, como ocorre na
esquizofrenia, ou na psicose maníaco-depressiva e na paranóia; as
chamadas reações de situação, distúrbios mentais com que o sujeito
responde a problemas embaraçosos do seu mundo circundante; as
perturbações do psiquismo por processos tóxicos ou tóxicos
infecciosos e finalmente os estados demenciais, a demência senil e
as demências secundárias. (BITENCOUT, 2020, p. 1182).
Deste modo, a doença mental exclui a imputabilidade do agente, desde que o
portador dessa doença demonstre ser incapaz de entender a ilicitude do seu ato ou ter
domínio e compreensão da sua autodeterminação. (BITENCOURT, 2020).
Desenvolvimento mental incompleto compreende-se como desenvolvimento que
ainda não foi concluído, e decorre da menoridade ou da falta de convívio em sociedade,
que acarreta em imaturidade mental ou emocional, ou seja, são os menores de 18 anos e
os indígenas, porém, com a socialização dos índios em sociedade e a evolução de idade
dos menores, a potencialidade plena pode ser concluída (CAPEZ, 2010). Portanto, Mirabete
(2012, p. 202) afirma que:
Trata-se de uma presunção absoluta de inimputabilidade que faz
com que o menor seja considerado como tendo desenvolvimento
mental incompleto em decorrência de um critério de política criminal.
Implicitamente, a lei estabelece que o menor de 18 anos não é capaz
de entender as normas da vida social e de agir conforme esse
entendimento. (MIRABETE, 2012, p. 202)
Neste caso, o critério adotado para que os menores de 18 anos sejam inimputáveis,
é o critério biológico que se refere ao desenvolvimento mental ou a idade do agente.
Seguindo o mesmo entendimento, Greco (2012, p. 388) leciona:
A inimputabilidade por imaturidade natural ocorre em virtude de
uma presunção legal, em que, por questões de política criminal,
entendeu o legislador brasileiro que os menores de 18 anos não
gozam de plena capacidade de entendimento que lhes permita
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imputar a prática de um fato típico e ilícito. Adotou-se, portanto, o
critério puramente biológico. (GRECO, 2012, p. 388)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No mesmo sentido, o Código Penal em seu artigo 27, trata a inimputabilidade do
menor de 18 anos: “os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. (BRASIL, 1940, não paginado)
Independentemente de os menores de idade serem isentos de sanção pela pratica
de infração penal, em virtude da ausência de culpabilidade, os menores, deverão seguir as
leis previstas no estatuto da criança e do adolescente e estarão sujeitos às medidas sócio
educativas previstas no estatuto. (CAPEZ, 2010).
Porém, no caso dos indígenas que não convivem em sociedade, para constatar a
inimputabilidade é indispensável que haja um laudo pericial, mas, se houver outro meio de
prova para que a inimputabilidade seja comprovada, como por exemplo: avaliação de grau
escolar, fluência na língua portuguesa, ou outros elementos que possam comprovar, o
laudo antropológico será dispensável para que o indígena possa se integrar em sociedade.
(CAPEZ, 2010).
Desenvolvimento mental retardado representa a incapacidade limitada do
indivíduo em distinguir se o ato é antijurídico ou não, também consiste na hipótese em
que este não possui capacidade de se auto-determinar, em decorrência da sua falta de
discernimento em virtude da falta de maturidade intelectual e física. (NUCCI, 2019)
Portanto, o indivíduo que possui retardo mental, tem a capacidade e o
desenvolvimento incompatível com a sua idade, ou seja, seu discernimento não
acompanhou a evolução de sua idade, sendo este, incapaz de possuir uma potencialidade
plena. (CAPEZ, 2010).
Ou seja, integram o desenvolvimento retardado, os oligofrênicos, por se
enquadrarem na falta de desenvolvimento e capacidade mental, não possuem condições
de avaliar as suas ações e agir de acordo com o certo e o errado, portanto, eles não sabem
da ilicitude do ato. (CAPEZ, 2010).
Além dos oligofrênicos, os surdos-mudos, também integram essa categoria, por
não possuir autodeterminação e capacidade de entender os seus atos, por causa de sua
anomalia tem a compreensão e o discernimento afetado.
Embriaguez é um estado em que o indivíduo pode perder a sua capacidade de
entendimento e de vontade, em consequência do consumo de álcool, ou outra substância
de efeito psicotrópico, que pode causar intoxicação aguda e transitória. Portanto, o código
penal vigente aborda a embriaguez de todos os tipos de drogas. (CAPEZ, 2010).
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O doutrinador Sanches (2020, p. 366) aborda em sua obra o entendimento do
doutrinador Fernando de Almeida Pedroso, acerca do conceito de embriaguez:
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Considera-se embriaguez a afecção da pessoa pela ingestão de
bebida de teor alcóolico. A ela se equipara, por cláusula analógica
explicitamente posta no art. 28, II, do estatuto penal, o estado que
afete o ser humano pela utilização de qualquer substância de efeitos
semelhantes ao álcool (verbi gratia: éter, clorofórmio, antidistônicos,
barbitúricos e drogas como tóxicos e alucinógenos). Consiste a
embriaguez, em suma, no estado de intoxicação aguda e transitória
do organismo, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
comprometendo suas funções fisiológicas, físicas e intelectuais.
(SANCHES, 2020, p. 366)
Para que os criminosos ébrios não fiquem impunes e com o intuito de sanar as
infrações penais cometidas pelo uso irresponsável do álcool, somente a embriaguez
completa e involuntária causa isenção de pena, desde que no tempo da conduta o
indivíduo comprove que não possuía capacidade de entendimento e autodeterminação.
Segundo o que está disposto no artigo 28 do Código Penal vigente, a
inimputabilidade só é aplicável nos casos de embriaguez completa ou capacidade
diminuída. A embriaguez pode ser de forma voluntaria, voluntaria preponderada,
patológica, culposa ou involuntária. No caso de embriaguez culposa, dolosa ou voluntaria,
pode ser aplicada a teoria actio libera in causa. (ESTEFAM; LENZA, GONÇALVES, 2021).
A embriaguez voluntária preponderada consiste na situação em que o indivíduo
decide ingerir propositalmente álcool ou outras substâncias químicas com o intuito de
cometer uma infração penal, essa ação pode gerar em agravante, por ser uma circunstância
de maior gravidade. (ESTEFAM; LENZA, GONÇALVES, 2021).
Embriaguez de caso fortuito é a situação em que o indivíduo se embriaga sem
querer, ocasião que ele perde a pretensão sem culpa, pois desconhecia a possibilidade de
se embriagar, já a embriaguez de força maior é o caso em que o indivíduo é obrigado a
consumir a substância, através de coação física ou moral irresistível, ficando alheio acerca
de suas ações. (CAPEZ, 2010)
A embriaguez completa e involuntária é constatada quando o agente não possuir
capacidade intelectual ou volitiva no tempo da ação, diante disso, o agente poderá ser
isento da sanção penal, mas, se houver o comprometimento apenas parcial da capacidade
intelectual ou volitiva, ensejará apenas da diminuição da pena como está previsto no artigo
28 §2º do Código Penal. (ESTEFAM; LENZA, GONÇALVES, 2021).
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Embriaguez voluntária é a situação em que o agente escolhe embriagar-se por
vontade própria, já a embriaguez culposa decorre da negligência ou imprudência do
agente em se embriagar, essa embriaguez pode ser completa, momento em que o
indivíduo fica sem a capacidade total de entendimento e autodeterminação, ou pode ser
incompleta, que consiste na diminuição da capacidade volitiva e intelectual. (SANCHES,
2020).
Embriaguez patológica é considerada uma doença mental, como o alcoolismo, por
exemplo. É um caso de anomalia psíquica que se molda ao que está previsto no artigo 26
do Código Penal, se o agente se encaixar nos requisitos deste dispositivo legal, será
considerado inimputável. (ESTEFAM; LENZA, GONÇALVES, 2021).
Dependência ou intoxicação involuntária decorrente do consumo de drogas
ilícitas, sobre essa temática, o artigo 45, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006)
expressa:
É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o
efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao
tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração
penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (BRASIL,
2006, não paginado).
Para comprovar essa dependência, o meio utilizado é a realização de perícia, só
assim o indivíduo poderá ser absolvido e o juiz o encaminhará ao tratamento médico
adequado.
O sistema adotado nesse caso é o critério biopsicológico, que se refere à
necessidade da incapacidade de compreender a ilicitude de sua conduta na época do fato.
E os requisitos, são: a causa, o efeito e o momento. (ESTEFAM; LENZA, GONÇALVES, 2021).
A lei 11.343/2006 no seu artigo 45 traz duas situações acerca do motivo que
causou a intoxicação, também versa sobre qual será a absolvição adotada. Se a intoxicação
decorreu do consumo involuntário de drogas, o agente terá absolvição própria, portanto,
ele não sofrerá sanção penal.
Se a intoxicação decorrer da dependência do uso de drogas, será adotada a
absolvição imprópria, sendo assim, ele cumprirá uma medida de segurança que consiste
no tratamento adequado para a sua dependência.
No caso de intoxicação voluntária, será aplicável a teoria ação livre na causa, que
consiste no ato em que o agente se colocou de maneira proposital em situação em que a
sua capacidade intelectual ou volitiva foi reduzida ou total, a menos que o indivíduo seja
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dependente e não possuir capacidade de autodeterminação. (ESTEFAM; LENZA,
GONÇALVES, 2021).
3. A INIMPUTABILIDADE PENAL EM RAZÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
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Neste capítulo será explanado sobre o conceito de droga, temática que gera
grandes problemas sociais, e para que as questões especificas sejam abordadas, é
necessário entender a sua conceituação, que é o intuito principal deste tópico.
Drogas são substâncias psicoativas, que geralmente são usadas para provocar
alteração no humor, na capacidade volitiva e intelectual, ou para modificar as sensações.
Segundo Nicastri (2011, p. 18), a definição de droga acompanhando o mesmo
entendimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), “é qualquer substância não
produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus
sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento’’.
Portando, firma-se o entendimento que a droga advém de uma substância natural
ou até mesmo sintética, que é capaz de gerar efeitos no sistema nervoso, que pode causar
dependência psíquica ou física e em conseqüência, causar danos à saúde pública e social.
(GRECO FILHO, 2013)
A droga pode ser considerada benéfica ou maléfica, depende da forma que ela
será usada, por isso, algumas drogas tem a finalidade de produzir benefícios, nesses casos,
as drogas são utilizadas em medicações para tratar doenças. (NICASTRI, 2011).
A droga maléfica é prejudicial à saúde, porque ela pode intoxicar o usuário e trazer
diversos efeitos e consequências ruins a sua saúde mental e física, ou seja, os efeitos
dependem da circunstância e do tipo de droga que é consumido. (NICASTRI, 2011).
3.1. CLASSIFICAÇÃOS DE DROGAS E SEUS EFEITOS
Este tópico tem por objeto abordar as classificações de drogas, requisito
necessário para aprofundar o conceito sobre drogas e quais sãos os efeitos que essas
substâncias causam no usuário.
As drogas podem ser classificadas de formas distintas, sendo drogas lícitas e
drogas ilícitas. As drogas ilícitas não podem ser comercializadas e são proibidas por lei. As
drogas lícitas podem ser comercializadas, e a sua comercialização pode estar submetida á
uma prescrição especifica ou não. (NICASTRI, 2011).
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As drogas são denominadas psicoativas e são classificadas da seguinte forma:
drogas depressoras da atividade mental; drogas estimulantes da atividade mental; e drogas
perturbadoras da atividade mental. (NICASTRI, 2011).
Drogas depressoras da saúde mental consistem em várias substâncias capazes de
diminuir a atividade mental, em conseqüência, as atividades cerebrais e motoras ficam mais
lentas, causando diminuição de dores, diminuição na concentração, sonolência dentre
outros. (NICASTRI, 2011).
Compõem essa classificação: o álcool; seus efeitos têm níveis diferentes
dependendo da velocidade e quantidade de substância consumida, os níveis podem ser
altos, médios e baixos. Barbitúricos; seus efeitos afetam a capacidade intelectual, causam
reflexos lentos e relaxamento muscular que pode causar sonolência e tranqüilidade,
quando ministrado em doses maiores, os efeitos assemelham-se a embriaguez. (NICASTRI,
2011).
Benzodiazepínicos; produz moderação na ansiedade, traz sonolência, relaxa o
músculo, e o estado de alerta diminui. Opióides; causa contração na pupila, sono e torpor,
tem efeito sedativo capaz de diminuir a concentração e diminui a mobilidade do trato
gastrointestinal. Solventes ou inalantes; seus efeitos são rápidos, o que faz com que, em
algumas situações, o usuário inale diversas vezes, os efeitos podem ser divididos em quatro
fases. (NICASTRI, 2011).
Primeira fase; causa euforia, segunda fase; desorientação, confusão e pode ter
alucinações auditivas e visuais, terceira fase; diminui o estado de alerta, causa dificuldade
na fala e alucinações mais fortes e reflexos, quarta fase; o usuário pode ficar inconsciente,
pode causar morte precoce e risco de coma. (NICASTRI, 2011).
Drogas estimulantes da atividade mental são as substâncias capazes de afetar o
cérebro e em conseqüência ele funcionará mais acelerado, pode causar insônia e aumentar
o estado de alerta. Integram essa classificação: Anfetaminas; pode causar insônia e falta de
apetite, acelera o organismo e traz sensação de energia e afasta o cansaço, dilata a pupila
e acelera a fala, causa taquicardia e aumenta a pressão arterial. (NICASTRI, 2011).
Cocaína; pode aumentar a euforia e o ego, traz um estado de excitação e a pessoa
fica hiperativa, aumenta a energia, tira o apetite e causa insônia, como consequência, pode
causar infarto e acidente vascular cerebral. (NICASTRI, 2011).
Drogas perturbadoras da atividade mental são as substâncias que mudam a
percepção do cérebro, podem causar delírios e alucinações. Fazem parte desta
classificação: maconha; pode causar efeitos crônicos, psíquicos crônicos, físicos agudos e
físicos crônicos. Alucinógenos são divididos em três espécies: primário; produzem efeitos
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psíquicos, secundários; causa alucinações e podem afetar algumas funções, plantas com
propriedade alucinógena, cogumelos e plantas que podem ser usadas em chás. (NICASTRI,
2011).
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Dietilamida do ácido lisérgico, popularmente conhecida como LSD; pode causar
distorção na percepção, diminuição do discernimento do tempo e espaço, alucinações
visuais e auditivas, excitação e delírios, o usuário pode ter os efeitos sem ter consumido a
substância novamente, e ela causa dilatação de pupila e pode acelerar o pulso. (NICASTRI,
2011).
Anticolinérgicos; pode causar ressecamento na boca, dilatar a pupila, aumentar a
frequência cardíaca, paralisia e diminuir a mobilidade intestinal e problemas urinários.
(NICASTRI, 2011).
3.2. DIFERENCIAÇÃO ENTRE USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO
Neste tópico será disposto o conceito de usuário e dependente químico, temática
de grande relevância, pois, apesar da semelhança, as duas situações são distintas e não se
confundem.
O uso de drogas é o ato de outorgar a si próprio a substância química em qualquer
quantidade, inicia com o consumo responsável e não recorrente do entorpecente e pode
progredir e causar dependência. (NICASTRI, 2011).
Marcão (2021, p. 69), abordou o seu entendimento sobre o usuário da seguinte
forma, “todo aquele que faz uso de produtos, substâncias ou drogas ilícitas [...] sem estar
submetido às mesmas, possuindo, ainda, o completo domínio de suas vontades e atos”.
O uso de substâncias que modificam o estado mental, não é algo novo, está
presente na sociedade há milhares de anos, seja por motivos culturais, religiosos ou como
válvula de escape da realidade. (NICASTRI, 2011).
Existem algumas maneiras de uso, pode advir do uso para experimentar, usos
semanais, ou mensais, usos freqüentes, usos abusivos, que ocorre quando a pessoa começa
a se afeiçoar muito a substância e já está perto da dependência. (NICASTRI, 2011).
A dependência química é uma doença crônica, situação em que o usuário não se
desvencilha da substância, vive integralmente sob o efeito desta, o uso se torna persistente
e impulsivo. (NICASTRI, 2011).
Desenvolve tolerância a substância, ou seja, quanto mais o usuário consome, mais
aumenta a sua tolerância ao uso, e com isso a ingestão aumenta. Situação que pode afastar
a abstinência, em conseqüência a esse aumento de consumo. (NICASTRI, 2011).
227

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Os sintomas de dependência são semelhantes, mesmo quando se refere a
substâncias diferentes, os sintomas se caracterizam da seguinte maneira; circunstâncias do
consumo se tornam mais comuns, o usuário passa a ficar obcecado e planejar
constantemente as ocasiões e formas do consumo, perde o controle de saciedade, cria
tolerância a substância e tem abstinência quando diminui ou para o consumo. (NICASTRI,
2011).
O uso continuo dessas substâncias podem causar um estado constante de euforia,
alteração na percepção da realidade e grande excitação, os dependentes recorrem a esse
prazer momentâneo em negação a alguma situação de sua vida e acaba se tornando um
ciclo vicioso. (NICASTRI, 2011).
Em virtude deste indivíduo não encontrar esse prazer em sua vida cotidiana o uso
contínuo pode acarretar em fissuras quando esse usuário não consegue ingerir novamente
a substância química. (NICASTRI, 2011).
3.3. LEI Nº 11.343/2006 – ATUAL LEI DE DROGAS
Neste tópico será abordado sobre a lei 11.343/2006, a atual lei de drogas, com o
intuito de apontar qual o regulamento desta lei, qual a finalidade desta legislação e a sua
proteção à sociedade.
A lei de drogas entrou em vigor no dia 23 de agosto de 2006, revogando as leis
anteriores que abordavam a mesma matéria, esta lei institui o sistema nacional de políticas
públicas sobre drogas (SISNAD), profere sobre as medidas preventivas do uso indevido de
entorpecentes, com o intuito de ressocializar usuários e dependentes de drogas.
(MARCÃO, 2021)
Expressa sobre normas que proíbem o tráfico ilícito de drogas, repreende a
produção de entorpecentes, determina os crimes e quais sanções penais serão aplicadas à
infração com o intuito de saná-las (MARCÃO, 2021). Posto isto, o título II desta lei dispõe:
Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e
coordenar as atividades relacionadas com: I - a prevenção do uso
indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes
de drogas; II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico
ilícito de drogas. (BRASIL, 2006, não paginado)
Conforme o exposto, o intuito desta lei é preventivo e não repressivo no combate
às drogas, através de um conjunto ordenado de princípios, regras, recursos de
planejamento, programas e ações incluídas nos sistemas de políticas públicas sobre
drogas. (BRASIL, 2006)
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Passado então a compreensão do que se trata a lei 11.343/2006, serão abordados
dois artigos de suma importância para uma possível resolução da problemática enfrentada
neste artigo, quais sejam os artigos 45 e 56 §2º. O artigo 45 da lei 11.343/2006 expressa da
seguinte forma:
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É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o
efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao
tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração
penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato
ou
de
determinar-se
de
acordo
com
esse
entendimento.Parágrafo único. Quando absolver o agente,
reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do
fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste
artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento
para tratamento médico adequado. (BRASIL, 2006, não paginado)
Portanto, este artigo firma o entendimento de que o dependente químico pode
ser inimputável, pois sem a potencial consciência da ilicitude não é possível censurar este
dependente, porém, a dependência deve ser provada através de laudo pericial, para
constatar se o agente possuía determinação volitiva ou intelectual no tempo da ação ou
omissão. (MARCÃO, 2021)
Sobre a perícia necessária para atestar a dependência química o artigo 56 §2º, da
lei n 11.343/2006 dispõe da seguinte maneira:
A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro
dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se
determinada a realização de avaliação para atestar dependência de
drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias. (BRASIL, 2006, não
paginado)
Conseqüentemente, a dependência por si só não causa inimputabilidade do
indivíduo e sim a sua incapacidade de entender a antijuridicidade da sua conduta, por isso
a necessidade e indispensabilidade do laudo pericial para constatar o seu grau de
dependência e se este dependente é inimputável ou semi-imputável.
3.4. DEPENDÊNCIA QUÍMICA VOLUNTÁRIA CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE
Neste tópico será discorrido sobre a dependência química voluntária e se essa
dependência é um requisito para que a culpabilidade seja excluída, temática indispensável,
pois irá corroborar com o entendimento e o sentido do artigo.
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Dependência química voluntária decorre do ato do usuário de colocar-se por
vontade própria em situação de incapacidade volitiva ou intelectual, em consonância a esta
dependência está à teoria da ação livre na causa, que trata do consumo de entorpecentes
de forma culposa ou dolosa na infração penal. (ESTEFAM; LENZA; GONÇALVES, 2021)
A aplicação ou não dessa teoria está relacionado à vontade do agente, pois, se for
constatado que o usuário simplesmente consome drogas por consumir, sem a pretensão
de cometer a infração, a teoria actio libera in causa é afastada. (NUCCI, 20190.
Nucci (2019, p. 419) aborda o seu entendimento acerca do tema da seguinte
maneira:
Ao resolver o problema da embriaguez (pelo álcool ou substância de
efeitos análogos), do ponto de vista da responsabilidade penal, o
projeto aceitou em toda a sua plenitude a teoria da actio libera in
causa ad libertatem relata, que, modernamente, não se limita ao
estado de inconsciência preordenado, mas se estende a todos os
casos em que o agente se deixou arrastar ao estado de inconsciência.
(NUCCI, 2019, p. 419).
Portanto, nem sempre o dolo e a culpa serão impostos ao usuário, pois, no caso
de dependência, o agente consome a substância sem prever o ato delituoso, afastando a
aplicação da teoria nesses casos. (NUCCI, 2019).
Para que a teoria seja aplicável, é necessário que haja previsão de resultado ou
riscos eminentes previsíveis em decorrência do consumo por parte do usuário da
substância, a previsibilidade é indispensável para a aplicação da responsabilidade penal ou
a aplicabilidade da teoria ação livre na causa. (CAPEZ, 2010)
Os doutrinadores Estefam, Lenza e Gonçalves (2021, p. 1181), expressam um
exemplo onde a teoria é aplicável;
se o agente propositalmente se embriaga visando perder a inibição
para importunar ofensivamente o pudor de uma mulher, o estado
inebriante verificado, ainda que possa comprometer a capacidade de
discernimento do sujeito, será irrelevante para efeito de sua
responsabilidade penal; isto é, a ele se imputará a infração sexual
correspondente ao ato praticado. (ESTEFAM; LENZA; GONÇALVES,
2021, p. 1181)
A doutrina se mostra divergente quanto ao entendimento da extensão da
aplicabilidade da teoria actio libera in causa, pois, algumas doutrinas minoritárias
entendem que a teoria é aplicada em situações onde a responsabilidade penal é objetiva,
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ou seja, o agente responderá a infração mesmo sendo o dolo e a culpa ausente na ação.
(ESTEFAM; LENZA; GONÇALVES, 2021, p. 1179)
Mas, a doutrina majoritária aborda o entendimento que o usuário só responderá
pela infração penal, se no tempo da ação cometida, o ato era de alguma maneira, previsível
(ESTEFAM; LENZA; GONÇALVES, 2021), o que fica evidente no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça descrito no Anexo A.
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Entretanto, o indivíduo que demonstre imputabilidade, resultado objetivo e
subjetivo de sua conduta, ou seja, vontade livre e consciente do consumo de
entorpecentes, caso presente nos elementos da culpabilidade, e em decorrência disto ela
será aplicada (BITENCOURT, 2021), sendo no mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, conforme o Anexo B.
A dependência química é definida como uma doença, para que esta dependência
seja constatada, qual o grau de sua dependência e a frequência do uso, é necessário que
haja a realização do exame toxicológico.
Ou seja, não é somente o vício ou o uso de entorpecentes do agente que o fará
ser considerado inimputável e sim a constatação da incapacidade de discernimento deste.
Nesse sentindo, o Relator Antônio Carlos Cruvinel do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, ao julgar a Apelação Criminal 10024142430572001 (ANEXO C), entendeu
que, “para aplicar-se a dirimente prevista no artigo 45 da Lei 11.343/06, é necessário que
existam provas acerca da dependência química ou de que a ingestão de drogas tenha
ocorrido involuntariamente”.
No caso de dependência química constatada, o usuário não possui livre vontade
para o consumo da substância, logo, o uso não é voluntario, não é previsível, portanto,
afasta a aplicação da teoria ação livre na causa em decorrência da inimputabilidade do
usuário.
Sobre dependência, Nucci (2019, p. 525) expressa da seguinte maneira:
A embriaguez, quando decorrente do vicio, é catalogada como
enfermidade mental, recebendo o mesmo tratamento que qualquer
outra doença mental. Retirando integralmente a capacidade de
entendimento do agente, é caso de inimputabilidade (art. 26, caput,
CP). Retirando parcialmente o entendimento, torna-se situação de
semi-imputabilidade do agente (art. 26, parágrafo único, CP). (NUCCI,
2019, p. 525).
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Portanto, a dependência do uso de entorpecentes pode incapacitar o agente a
distinguir a ilicitude dos seus atos, seja pelo uso constante que causou um
comprometimento mental, ou nas situações em que o agente acabou de fazer o uso da
substância química e ainda está fora de si.
Acompanhado o mesmo sentido, julgou improcedente o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná o Recurso de Apelação 0000778-28.2007.8.16.0058 (ANEXO B), sob o
fundamento que: “[...] A isenção de pena prevista no art. 45 da Lei 11.343/06 exige a
comprovação técnica de que o réu, no momento do crime, era, em razão da dependência
química, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com
esse entendimento”.
No caso dos dependentes assíduos, que são usuários portadores de
comprometimento da integridade mental, desde que seja constatada a falta da consciência
de ilicitude, será isento de aplicação de pena, e deverá ser imposta uma medida de
segurança cabível a este, neste caso a dependência exclui a culpabilidade e o usuário será
considerado inimputável.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De se ver que o artigo visou tratar sobre as questões da imputabilidade e
inimputabilidade penal, com fulcro maior na questão da dependência química decorrente
do uso de drogas.
O uso de entorpecentes é voluntário, como foi destacado, o agente que se coloca
no estado de embriaguez. Então, em observância à teoria actio libera in causa, seria
culpável, caso cometa crime nesse estado.
A culpabilidade é um aspecto indispensável para a aplicação da pena, como foi
exposto, com o efeito da dependência do uso de entorpecentes, o usuário pode ter a
culpabilidade diminuída ou totalmente afetada, em decorrência desse agente não
conseguir distinguir a antijuridicidade da sua conduta.
Em decorrência da dependência e da falta de discernimento de sua conduta, ele
será considerado inimputável, e como é uma questão polêmica, foi destacado como
funciona a punibilidade e como o direito penal e a criminologia estão interligados.
Todavia, a dependência química deve ser comprovada através de laudo pericial, e
quando constatada é considerada doença (patologia psiquiátrica), portanto, o dependente
é isento de pena. Assim, nesse caso, cabe a aplicação de medida de segurança.
A punibilidade dos inimputáveis está disposta no art. 96 incisos l e ll do código
penal, não é possível tratar um inimputável como imputável, pois este não possui a
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capacidade de culpabilidade, e serão aplicáveis as medidas de segurança dispostas neste
artigo.
A dependência química é um tema pertinente e relevante, devido ao número
crescente de dependentes e o aumento da criminalidade e reincidência, causando um
impacto social e ao direito penal, posto isso, é importante tratar como funciona as regras
e normas aplicáveis aos inimputáveis.
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Após, foi destacada a lei 11.343/2006, legislação que alterou a política criminal e
atua como lei de drogas, que abrange o sistema nacional de políticas públicas sobre
drogas, e destaca sobre a proibição à produção e ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Dispõe sobre os crimes e as medidas de prevenção do uso de drogas, expressa
sobre a diferenciação entre usuário e dependentes e a ressocialização deste dependente
no ordenamento jurídico atual.
Conclui-se que a dependência química é uma doença crônica, e como foi exposto,
é necessário atestar se o dependente é culpável, se o dependente não possuir capacidade
volitiva ou intelectual na ação criminosa, ele será considerado incapaz, ou seja, inimputável,
nos termos do artigo 26, caput do Código Penal.
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ANEXOS
ANEXO A – STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.065.536
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. 1. A redução ou isenção
das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando
comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que
a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal. 2. Dito isso,
constata-se que a defesa limitou-se a requerer, nas alegações finais e nas razões da
apelação, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 16 da Lei n. 6.368/76,
com os benefícios do art. 28 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual as instâncias ordinárias
nada disseram sobre a suposta inimputabilidade ou semi-imputabilidade do ora
agravante. 3. O Tribunal de origem cingiu-se a afirmar que o fato de o acusado ser usuário
de droga não o escusa de responder pelo tipo penal previsto no art. 12, caput, da Lei n.
6.368/76, por ser inequívoca a prova da autoria e materialidade do delito. 4. Em sede de
embargos de declaração, a parte inovou a lide, suscitando a possibilidade de incidência
do disposto nos artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/06, circunstância que afasta a
plausibilidade jurídica da pretensão apontada, diante da ausência do requisito do
prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211 desta Corte de Justiça. 5.
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Assim, ao contrário do alegado, não foram abordados os dispositivos de lei federal tidos
por violados, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida na íntegra, por seus
próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(STJ - AgRg no REsp: 1065536 AC 2008/0127195-6, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 05/09/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/09/2013)
FONTE: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial
nº 1.065.536 – AC (2008/0127195-6). Agravante: Ozeias Vieira Thomaz; Agravado:
Ministério Público do Estado do Acre. Relator: Antônio Carlos Cruvinel, 2ª Turma da 2ª
Câmara Criminal, julgado em 26/04/2016. Não paginado. Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24226492/agravo-regimental-no-recursoespecial-agrg-no-resp-1065536-ac-2008-0127195-6-stj/inteiro-teor-24226493. Acesso
em: 15 out. 2021.
ANEXO B – TJTO: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000350-05.2016.827.0000
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA SEMIIMPUTABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo laudo pericial, a capacidade de entendimento e
determinação do Recorrente, no momento da conduta criminosa, não estava abolida,
podendo encontrar-se reduzida, na melhor das hipóteses. 2. Todavia, consta do referido
laudo que o consumo prévio de drogas teria se dado justamente para o Recorrente
\"tomar coragem\" e cometer o crime. 3. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a
eventual intoxicação, desde que voluntária, não exclui a imputabilidade, conforme
expressamente dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal, em aplicação do princípio
da actio libera in causa. 4. Apelo conhecido e improvido. (AP 0000350-05.2016.827.0000,
Rel. Des. LUIZ GADOTTI, 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/04/2016).
(TJ-TO - APR: 00003500520168270000, Relator: LUIZ APARECIDO GADOTTI)
FONTE: TOCANTINS. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal Nº 000035005.2016.827.000. Apelante: Jorge Luís Santos Morais; Apelado: Ministério Público do
Estado do Tocantins. Relator: Des. Luiz Gadoti, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, julgado
em 26/04/2016. Não paginado. Disponível em: https://tjto.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/373478002/apelacao-criminal-apr3500520168270000/inteiro-teor-373478038. Acesso em: 15 out. 2021.
ANEXO C – TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.14.243057-8/001
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ISENÇÃO DA PENA EM RAZÃO
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DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO FURTO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EMPREGO
DE FORÇA FÍSICA PARA RETIRAR O BEM DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DO ROUBO
TENTADO - IMPOSSIBILIDADES - REDUÇÃO DAS PENAS - MUDANÇA DE REGIME
PRISIONAL - INVIABILIDADE - DUPLA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO CONSTITUCIONALIDADE. 1 - Não é nula a sentença que se encontra devidamente
fundamentada, vez que observadas todas as circunstâncias estabelecidas no artigo 381
do Código de Processo Penal. 2 - Para aplicar-se a dirimente prevista no artigo 45 da Lei
11.343/06, é necessário que existam provas acerca da dependência química ou de que a
ingestão de drogas tenha ocorrido involuntariamente. 3 - Impossível a desclassificação
do crime de roubo para o de furto na modalidade tentada, por restar comprovado que o
apelante agiu utilizando-se de ameaça e força física para retirar os bens da vítima. 4 Restando patente que a intenção do apelante foi a de subtrair da vítima, utilizando-se de
violência, objetos de valor e não a de constrangê-la a fazer algo proibido por lei ou deixar
de fazer algo permitido por lei, não há falar-se em desclassificação do crime de roubo
para o de constrangimento ilegal. 5 - Ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído,
mesmo que por breves instantes, desnecessária seja mansa e pacífica para a consumação
do crime de roubo. 6 - As penas fixadas em patamares suficientes e eficientes para a
repressão e prevenção do crime, bem como para a reeducação do infrator não devem ser
alteradas. 7 - A Súmula 269, do STJ, é uma orientação a ser observada, não uma norma
legal de caráter obrigatório. Verificada a reincidência do apelante mantém-se o regime
fechado para o cumprimento da reprimenda. 8 - O Órgão Ministerial, na função de
"custos legis", não atua como parte, não gerando cerceamento de defesa a concessão de
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. 9 - Desprovimento ao recurso é medida
que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10024142430578001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de
Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: 14/08/2015)
FONTE: MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 1.0024.14.2430578/001. Apelante: Willian Carvalho Ramos; Apelado: Ministério Público do Estado de minas
Gerais. Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel. Turma 3ª Câmara Criminal, data de
julgamento: 04/08/2015, data de publicação: 14/08/2015. Não paginado. Disponível em:
https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/856729058/apelacao-criminal-apr10024142430578001-mg/inteiro-teor-856729094. Acesso em: 10 out. 2021.
ANEXO D – TJPR:APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000078-28.2007.8.16.0058
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE
TENTADA – ISENÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA EM DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REPRIMENDA INICIAL – PERSONALIDADE –
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AFASTAMENTO NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO ALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
princípio da insignificância não se aplica aos casos em que o desvalor da conduta do
acusado reclama a resposta punitiva do Estado. As circunstâncias que envolveram a
prisão em flagrante, com o agente na posse da res furtiva, aliadas ao consistente conjunto
probatório produzido, evidenciam sua incursão no injusto previsto no art. 155, caput, do
Código Penal, o qual se consuma a partir da inversão da posse do bem, mesmo que
efêmera ou sequer afastada completamente da esfera de vigilância da vítima. A isenção
de pena prevista no art. 45 da Lei 11.343/06 exige a comprovação técnica de que o réu,
no momento Cód. 1.07.030 do crime, era, em razão da dependência química, incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.
Observada a vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e não havendo
informações específicas sobre as características morais e comportamentais do apenado,
não há como ser negativamente ponderada sua personalidade. Recurso conhecido e não
provido, com adequação, de ofício, da pena imposta. (TJPR - 5ª C.Criminal - 000077828.2007.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Jorge WagihMassad - J.
12.07.2018)
(TJ-PR - APL: 00007782820078160058 PR 0000778-28.2007.8.16.0058 (Acórdão), Relator:
Desembargador Jorge WagihMassad, Data de Julgamento: 12/07/2018, 5ª Câmara
Criminal, Data de Publicação: 16/07/2018)
FONTE:PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 00007828.2007.8.16.0058. Apelante: Adriano Jesus de Almeida; Apelado: Ministério Público do
Estado do Paraná. Relator: Des. Jorge WaghMassad. 5ª Câmara Criminal, data de
julgamento: 12/07/2018, data de publicação: 16/07/2018. Não paginado. Disponível em:
https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/835452521/processo-criminal-recursosapelacao-apl-7782820078160058-pr-0000778-2820078160058-acordao/inteiro-teor835452526. Acesso em: 10 out. 2021.
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RESUMO: O presente artigo, tem por objetivo apresentar a possibilidade da inclusão do
Preconceito Regional no rol de crimes da Lei nº 7.716/89, conforme leciona Projeto de Lei
do Senado (PLS) Nº 238, de 2017, a principal problemática é se essa tipificação será capaz
de coibir a prática do preconceito em relação a localidade em que se vive. Justifica-se, por
ser de suma importância, já que traz o estudo do Projeto de Lei supracitado, que tem por
objetivo tornar o preconceito pelo local onde vive um crime inafiançável e ainda, no âmbito
social, em função de garantir alguns dos princípios fundamentais estabelecidos pela CF/88.
Na pesquisa utiliza-se a metodologia do trabalho jurídico e método dedutivo. Os atos de
discriminação ou preconceito de procedência regional afeta os Princípios Básicos
Constitucionais e o Direito a igualdade, descrito no art. 5º da CF/88, tanto quanto qualquer
outro tipo de ato discriminatório, assim com o acréscimo deste tipo no rol de crimes
previstos pela Lei 7.716/89, presume-se que será capaz de contribuir com a diminuição da
prática do preconceito em relação a localidade em que se vive, e trará a punição mais
adequada ao autor e a justiça merecida à vítima.
Palavras-chave: Preconceito Regional; Discriminação; Projeto de Lei do Senado nº
238/2017.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A possibilidade de tipificação do crime em razão do local
onde vive a vítima: 2.1 Estudo do Projeto de Lei nº 238/2017; 2.2 Breves considerações
sobre os tipos de preconceitos já tipificados: 2.2.1 Discriminação e preconceito racial ou
étnico-racial, religioso e de procedência nacional; 2.3 A necessidade de um embasamento
jurídico afim de coibir a prática do preconceito regional; 2.4 Diferença entre xenofobia e
preconceito regional. 3. O impacto do preconceito em razão do local em que vive: 3.1
Os danos à vítima em razão do preconceito regional e os princípios basilares; 3.2
Preconceito regional no âmbito escolar; 3.3 Preconceito linguístico em razão do sotaque;
3.4 Pesquisas demonstrativas relacionando as maiores porcentagens entre os tipos de
preconceitos sofridos; 3.5 Preconceito regional por cidades interioranas, periferias, estados
74 Mestra em Direito e Políticas Públicas. Professora da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do
Tocantins (FCJP).
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nortistas e nordestinos: 3.5.1 Ppreconceito regional por moradores de cidades
interioranas; 3.5.2 Preconceito regional por moradores das periferias; 3.5.3 Preconceito
regional por moradores dos estados nortistas e nordestinos. 4. Os benefícios da aprovação
do pls 238/2017 e a desnecessidade da criação de uma nova lei. 5. Considerações finais. 6.
Referências.
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1 INTRODUÇÃO
O presente artigo consiste em estudar a possibilidade de tipificação como crime
inafiançável a discriminação em razão de preconceito regional. Trata-se da possibilidade
de inclusão no rol dos crimes previstos pela Lei nº 7.716/89, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça e cor, deste modo tornando-se punível os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito em razão de procedência regional.
A principal indagação que se pretende responder no decorrer da pesquisa, é se a
tipificação como crime inafiançável é medida capaz de coibir a prática de discriminação em
razão de preconceito quanto à localidade em que a vítima habita.
Justifica – se no meio acadêmico por ser de suma importância, já que traz o estudo
do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 238/2017, que tem por objetivo tornar o preconceito
pelo local onde vive um crime inafiançável. Deste modo, justifica-se, ainda, no âmbito
social, em função de garantir alguns dos princípios fundamentais estabelecidos pela CF/88,
como por exemplo o princípio da igualdade, o princípio da dignidade humana e o princípio
da não discriminação.
Assim, o presente estudo se justifica, pela importância da tipificação, sendo ela
capaz reprimir a modalidade de preconceito supracitada, através da inclusão deste na Lei
nº 7.716/89, para que assim, haja a punição adequada àqueles crimes resultantes da
discriminação ou preconceito em razão da procedência regional.
O objetivo geral do trabalho é apresentar a possibilidade da inclusão do
Preconceito Territorial no rol de crimes da Lei nº 7.716 de 1989, conforme leciona Projeto
de Lei do Senado (PLS) Nº 238, DE 2017, e se será capaz de coibir a prática do preconceito
em relação a localidade em que se vive, e se esta será a punição mais adequada ao autor
e a justiça merecida à vítima.
Os objetivos específicos são: Analisar a possibilidade de vinculação do Preconceito
Territorial na Lei nº 7.716/1989 pelo Projeto de Lei do Senado nº 238/2017; identificar as
consequências que o preconceito pelo local onde vive podem ocasionar à vítima, tal qual
os crimes de enfrentamento à discriminação já tipificados; comprovar a desnecessidade da
elaboração de uma nova lei, para tais fins, visto que, trata-se da mesma matéria cujo tema
principal é o enfrentamento à discriminação; denotar que a punição será uma forma de
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reparar ao dano causado à vítima; comprovar que atos de discriminação ou preconceito
de procedência regional ou identidade cultural afeta os Princípios Básicos Constitucionais
e o Direito a igualdade, descrito no art. 5º da CF/88, tanto quanto qualquer outro tipo de
ato discriminatório ou preconceituoso.
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Desta feita, o primeiro capítulo do presente trabalho será voltado para um sucinto
demonstrativo do Projeto de Lei do Senado de nª 238/2017, assim como, breves
considerações sobre alguns preconceitos já tipificados, bem como, demonstrará a
necessidade de se ter uma base jurídica para dar fundamento à defesa da vítima, sendo
assim, possível coibir a prática do preconceito regional.
Já no segundo capítulo, tratar-se-á da evolução histórica das conquistas
relacionadas ao preconceito conquistas dos povos em relação àquilo considerado
“diferente” e trará algumas pesquisas demonstrativas relacionado os maiores índices de
porcentagem entre os tipos de preconceitos sofridos, a fim de demonstrar que o
preconceito regional está entre os maiores.
O terceiro capítulo demonstrará os danos em razão da discriminação, do
preconceito regional no âmbito escolar, sofrido principalmente pelos moradores da zona
rural, por fim, tratará do preconceito sofrido por moradores de cidades interioranas, de
periferias, dos estados do norte e nordeste.
Para alcançar esse fim, a presente pesquisa utiliza a metodologia da pesquisa
jurídica, que é “voltada às instruções práticas para a formatação e a compreensão da
engrenagem de técnicas de organização do trabalho jurídico científico.” (BITTAR, 2015, p.
53), que tem por finalidade analisar a possibilidade de tipificação do preconceito em razão
do local em que vive, com a possibilidade de que haja uma emenda à Lei 7.716/1989
conforme o Projeto de Lei do Senado, PLS nº 238/2017 ainda está em tramitação. Assim
possibilitando a repreensão do tipo de discriminação supracitado.
O método de abordagem teórico utilizado foi o dedutivo, que é aquele que em
suma “corresponde a extração discursiva do conhecimento a partir de premissas gerais
aplicáveis a hipóteses concretas.” (BITTAR, 2015, p. 34). Assim, utilizou-se, a técnica
exploratória bibliográfica, que se desenvolve no intuito de esclarecer o problema a partir
de conhecimentos extraídos de doutrinas, jurisprudências, artigos científicos, matérias
jornalísticas publicadas, entre outros.
O resultado a ser apresentado na presente pesquisa decorreu de minuciosos
estudos retirados da apreciação da leitura em doutrinas, jurisprudências, artigos científicos,
matérias jornalísticas publicadas, entre outros e demonstraram que, é a Constituição
Federal Brasileira estabelece no caput de seu 5º artigo, que todos são iguais perante a lei,
não importando sua raça, credo religioso, sexo, classe social, local de origem e com toda
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certeza o local onde a pessoa vive. Deste modo, não é uma mera presunção dizer que
elencar no rol da lei que define os crimes de preconceito, Lei nº 7.716/89, o último
mencionado não só é de grande importância, como também imprescindível para que faça
valer um dos mais celebres direitos do artigo supracitado, o direito a igualdade.
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2 A POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DO CRIME EM RAZÃO DO LOCAL ONDE VIVE A
VÍTIMA
O preconceito em razão da discriminação pelo local de moradia da vítima é real e
recorrente, assim, deve ser tratado com a importância que lhe é devida, para isto, há a
necessidade de um dispositivo que o regulamente. Pois um embasamento jurídico trará
consigo a possibilidade de luta contra a discriminação regional, fazendo assim, com que
este tipo de preconceito, tão desumano quanto os demais já tipificados, venha a ser punido
e principalmente diminuir.
2.1 ESTUDO DO PROJETO DE LEI Nº 238/2017
O Projeto de Lei do Senado de nº 238/2017, torna crime inafiançável o preconceito
regional, ele busca elencar o tipo no rol dos crimes previstos pela Lei nº 7.716/1989, que
define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor, que trata da discriminação e o
preconceito, para que se puna não somente o preconceito em razão de procedência
nacional, mas também, em razão do local onde a pessoa vive, sua região de origem, dentro
do Brasil ou sua identidade cultural.
A relatora da matéria da Comissão dos Direitos Humanos, a senadora Regina
Sousa, acredita que a proposta permitirá um reconhecimento da diversidade regional,
A relatora da matéria na CDH, senadora Regina Sousa (PT-PI),
defendeu a sua tramitação como sugestão legislativa, argumentou
que a proposta cria uma política educativa que permite o
reconhecimento da diversidade regional e cultural como uma riqueza
do país. (BRASIL, 2017a, não paginado).
O Projeto de Lei foi uma sugestão do Projeto Jovem Senador, que é um programa
que seleciona jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do
Distrito Federal. Estes são levados à Brasília para conhecer a estrutura e o funcionamento
do Poder Legislativo no Brasil. A seleção é feita anualmente e são selecionados os jovens
que elaboraram as 27 melhores redações sobre um tema proposto pela casa, um de cada
estado. A posse desses é de 3 dias, e nesse tempo eles podem apresentar sugestões de
projetos de lei, que após analisados, se aceito pela Comissão de Direitos Humanos, passam
a tramitar como Sugestão Legislativa (BRASIL, 2017a, não paginado).
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A Sugestão Legislativa 01/201/7 tornou-se Projeto de Lei em 01/08/2017 e
“estabelece como crime inafiançável os atos de discriminação ou preconceito de
procedência regional ou identidade cultural, e institui o Dia Nacional de Combate ao
Preconceito de Procedência Regional e Identidade Cultural, e dá outras providências”.
(BRASIL, 2017b, não paginado).
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Contudo, O PLS ainda está em tramitação nos termos do art. 332 do Regimento
Interno do Senado e aguarda a designação do Relator.
2.2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE PRECONCEITOS JÁ TIPIFICADOS
Sabe-se que o assunto é um tanto quanto complexo, e que no decorrer dos anos
discutiu-se muito sobre a discriminação, tanto que em 1989 foi criada a Lei 7.716 intitulada
Lei CAÓ, que torna crime o preconceito, a princípio a Lei trazia apenas a discriminação de
raça ou de cor. Todavia, sempre em evolução, ainda que de forma lenta, a Lei 9.457/1997
alterou o 1º artigo acrescentando o preconceito em razão da discriminação pela etnia,
religião ou procedência nacional. “Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional.” (BRASIL, [2021c], não paginado).
Vê-se que a Lei é especifica, clara, e que com o caminhar dos anos ela foi alterada,
aperfeiçoando-se cada vez mais, sendo assim, embasando juridicamente outros tipos,
progrediu-se moralmente e impulsionou a luta contra tais preconceitos.
2.2.1 Discriminação e preconceito racial ou étnico-racial, religioso e de procedência
nacional
O preconceito é o ato de prejulgar, é a formulação de um conceito precoce, de
algo sem antes o conhecer, nas relações sociais, pode acontecer por diversos motivos,
dentre eles, a sexualidade, o gênero, a classe social, a crença, a nacionalidade, a cor da pele
e etc. (PORFIRIO, [201-?]). Este está impregnado desde os tempos mais remotos,
infelizmente é comum pelo mundo todo, e o Brasil não se distingue dos demais países,
embora seja um país de grande miscigenação, o “diferente” ainda incomoda.
O Racismo ou preconceito étnico-racial se trata de uma forma de discriminação
que é motivado pela cor da pele, cabelo, traços, cultura, etc., que são característicos de
uma raça ou povo diferente, tem-se um sentimento de superioridade por parte do que
comete o ato, pelo fato de ser de outra raça que ele considera preeminente, em sua forma
mais radical, serve de pretexto para agressões físicas e verbais.
Veja a seguir um apontamento sobre o racismo:
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O racismo é por um lado, um comportamento, uma ação resultante
da aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem
um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como:
cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é por outro lado um conjunto de
ideias e imagens referentes aos grupos humanos que acreditam na
existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta
da vontade de se impor uma verdade ou uma crença particular como
única e verdadeira. (GOMES, 2005, p. 52).
A Lei 12.288/2010, institui o estatuto da igualdade racial, a lei foi criada no intuito
de tentar efetivar a igualdade entre povos, um avanço relevante no âmbito dos direitos
humanos e garantias fundamentais inerentes ao ser humano. O no inciso I do art. 1º
exemplifica a discriminação racial ou étnico-racial:
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão,
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou
origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir
o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de
direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida
pública ou privada. (BRASIL, [2013], não paginado).
A Intolerância é considerada o fator precursor para o preconceito religioso, como
em qualquer outro tipo, está também está ligada à aversão pelo diferente e sentimento de
superioridade. O artigo 5º inciso VI da nossa Constituição atual prevê que “é inviolável a
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.”
(BRASIL, [2021b], não paginado).
A discriminação religiosa é considerada crime desde 1997, pela lei 9.459, que
alterou a redação da Lei 7.716/89 e incluiu o tipo. Mas antes disso, no artigo XVIII da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, p. 03), já trazia em seu texto que:
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de
religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença
pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
Em uma de suas sábias e frases, em sua autobiografia Mandela (1994, p. 831)
afirma: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou
ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a
odiar, podem ser ensinadas a amar.”
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Em relação ao preconceito em razão da nacionalidade, explica-se que também se
tornou crime após a alteração da Lei 7.716/89 pela Lei 9.459/97 em seu 1º art. que diz que:
“serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.” (BRASIL, [2021c], não paginado).
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Para Silva ([201?-]), em um texto publicado no site Brasil Escola, Esse tipo de
preconceito é também conhecido como xenofobia, que é a união das palavras gregas:
xénos (estrangeiro, estranho) e phóbos (medo), ou seja, o medo do estrangeiro, do
diferente. É notório que esse tipo discriminatório está ligado à migração e são atitudes de
hostilidade e ódio contra a pessoa estrangeira. Embora a palavra se refira ao estrangeiro,
também pode ser empregado contra pessoas do mesmo país sendo de um outro estado,
isso está geralmente ligado à diversidade cultural, econômica, social, religiosas etc.
Para Albuquerque Júnior (2016, p. 10), “A xenofobia pode se manifestar de
diferentes maneiras, desde como uma simples recusa de aproximação, convivência ou
contato com o estrangeiro até através de atitudes extremadas de agressão e tentativa de
eliminação física ou simbólica do ser estranho.”
Ao tratar desse preconceito, há que se falar que a motivação para tal é basicamente
a mesma dos demais tipos, o ódio, a repulsa e até o medo daquilo que não é familiar, neste
caso, um sentimento nutrido contra estrangeiro. Isso pode trazer consequências como a
exclusão e até a violência. Santos (2016, p. 8), explica como se manifesta esse tipo de
preconceito em seu livro “Xenofobia”:
[...] Esse preconceito de classe se expressa em comportamentos que
beiram o fascismo, destilando discursos de ódio e de repulsa ao
‘diferente’, ao/à estrangeiro/a, ao não familiar, vistos como ameaça à
uma pretensa estabilidade da ‘ordem’ e da economia mundiais.
Nota-se, contudo, que todas as formas de preconceito são pela não aceitação do
que é “diferente”, seja por medo, ódio, repulsa ou aversão. Há que se mencionar ainda que
toda e qualquer tipo de discriminação deve ser punida.
2.3 A NECESSIDADE DE UM EMBASAMENTO JURÍDICO A FIM DE COIBIR A PRÁTICA DO
PRECONCEITO REGIONAL
Com o advento da lei 7.716/89, houve um avanço na luta contra as modalidades
preconceitos tipificados por esta, tornar crime algo que é claramente uma afronta à carta
magna e os princípios básicos por ela instituídos, além de punir os agentes, traz o
conhecimento de que cometer tais atos pode acarretar sérias consequências.
Uma lei imposta pode não ser capaz de extinguir o crime, nesse caso o preconceito,
mas é capaz de servir de mecanismo para uma reflexão, com a punição certa e adequada
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a cada tipo e o conhecimento de tal punição. Levando, contudo, à uma diminuição
considerável de casos, bem como dando a possibilidade à vítima de denunciar e obter
justiça pelo mal sofrido. A aprovação do Projeto de Lei do Senado 238/2017, servirá não
só para a punição do infrator, vai além disso, será capaz de conscientizar e educar acerca
do tema supracitado.
É necessário que uma lei além de punir um infrator, cause uma conscientização
para que os demais aprendam a ter respeito, nesse sentido, tem-se a sugestão nº01/2017
do Projeto Jovem Senador,
Ressalte-se que o presente projeto de lei destina-se não apenas à
punição dos infratores, mas a educar e promover a conscientização e
o respeito tangentes ao tema tratado. Por isso, propomos ainda a
instituição do Dia Nacional de Combate ao Preconceito de
Procedência Regional e Identidade Cultural, a ser comemorado,
anualmente, no dia 26 de outubro, data do nascimento do
antropólogo e sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro, em virtude de seu
legado em defesa do patrimônio cultural e regional da Nação.
(BRASIL, 2017b, p. 2).
O Juiz Fábio Esteves (2019, não paginado apud JORDÃO, 2019, não paginado),
disse em entrevista ao jornal Estado de Minas Nacional que: “Evidentemente, a lei serve
como instrumento para que possamos refletir sobre isso.”
Deste modo, a lei se faz necessária para coibir a também prática do crime de
preconceito em razão do local onde a pessoa vive, para que haja o devido respeito entre
pessoas de diferentes regiões, bem como fazer valer as garantias fundamentais as vezes
restritas por esse tipo de preconceito, visto que a Lei 7.716/89 não traz essa modalidade
em seu rol de crimes, a SUG nº 01, do Projeto Jovem Senador, traz a seguinte justificativa:
Para que haja mais respeito entre os nativos de uma região e outra,
esta proposta legislativa é essencial, uma vez que visa punir aqueles
que, lastimavelmente, praticam atos preconceituosos quanto à
procedência regional e identidade cultural, tratando os indivíduos de
forma pejorativa ou desigual ou ainda restringindo seu acesso a
oportunidades e garantias fundamentais. Destarte, esta iniciativa
caracteriza como crime inafiançável a discriminação supracitada.
(BRASIL, 2017b, não paginado).
Com a punição de infratores que comete esse tipo de preconceito, tornar-se-á
visível que a prática desse tipo de discriminação é crime, possibilitando a diminuição dessa
modalidade a partir do conhecimento.
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2.4 DIFERENÇA ENTRE XENOFOBIA E PRECONCEITO REGIONAL
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Como já bem explicado anteriormente a xenofobia trata-se do medo do
estrangeiro, daquele que tem origem em outro país e está já se encontra tipificada pela Lei
7.716/89, já o preconceito regional, embora bem parecido, tem suas diferenças, este
último, se destaca pela aversão a quem vem de uma região diferente, mesmo dentro de
um mesmo país, estado ou cidade, como por exemplos, pessoas que migram do norte ou
nordeste para o sul, moradores de cidades interioranas, moradores de favelas entre outros.
A descrição mais plausível para explicar o que é o preconceito regional encontrase no dicionário informal:
O preconceito regional, como o próprio nome diz, refere-se à
discriminação contra os indivíduos de uma região ou um Estado. Por
exemplo, o paulista ‘puxa’ o ‘R’ ao falar, o carioca fala o ‘S’ mais
chiado, o mineiro fala com mais calma, e o jeito mole marca a
maneira de se expressar do baiano. (PRECONCEITO..., 2014, não
paginado).
Beraldo ([201-?], não paginado), relata que preconceito regional “São comuns
casos de indivíduos que ocupam as regiões mais ricas do país manifestarem algum tipo de
aversão ao sotaque ou aos regionalismos típicos de áreas mais pobres.”
Assim, não se pode dizer que xenofobia é o mesmo que o preconceito regional, já
que a xenofobia se trata do preconceito em razão da nacionalidade e o preconceito
regional, trata de algo mais amplo, podendo abranger a discriminação por quem mora em
regiões e estados diferentes, por quem mora em periféricas, bairros mais pobres, na zona
rural, em cidades interioranas dentre outras.
3 O IMPACTO DO PRECONCEITO EM RAZÃO DO LOCAL EM QUE VIVE
Embora pouco se mencione, o preconceito em razão do local onde a vítima vive,
assim como racismo, intolerância religiosa, homofobia e outros tipos de discriminação,
também é causa de eventos traumáticos para quem é ofendido. Não é à toa que
constantemente pode-se deparar com manifestações em defesa de quem é ofendido, em
especial, na atualidade, nas redes sociais, onde este tipo de discriminação é mais visto, pela
imensidão que a internet proporciona.
3.1 OS DANOS À VÍTIMA EM RAZÃO DO PRECONCEITO REGIONAL E OS PRINCIPIOS
BASILARES
Assim como os demais tipos de preconceitos, o regional também pode trazer sérias
consequências, como a exclusão, doenças desde as mais simples até as mais severas, o
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medo, a dificuldade de aprendizagem dentre outras. Devido à um caso em que um
advogado discrimina uma determinada região, o Psicólogo Alfredo Barbetta, em entrevista
ao G1 Maranhão, explica que:
O impacto disso nas pessoas é horrível. O preconceito gera crenças
limitantes de impotência, de fraqueza, gera uma série de doenças,
desde a neurose mais simples, que é a tristeza, passando por doenças
somáticas, como a fibromialgia, por pânico, ansiedade. Enfim, o
preconceito é, por si mesmo, uma experiência traumática, porque ele
repõe, reitera constantemente uma situação de violência. (apud G1
MARANHÃO, 2013, não paginado).
Precipuamente, cumpre ressaltar que, os princípios constitucionais, são os vetores
do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, devem predominar ficando evidente que,
em qualquer situação, coordenam o sistema normativo.
Os princípios constitucionais estão sob a égide da dignidade humana e pode-se
elencar então que, o preconceito regional fere a dignidade da pessoa humana. Nucci
(2015), pondera que ideia de discriminação de grupos sociais, com seu afastamento do
convívio, cultivando-se a pretensa e falsa concepção de superioridade, fomenta o ódio,
segregação, lesão direta à autoestima e insensibilidade.
Nessa esteira cabe aqui salientar que, em relação ao preconceito regional que, “não
existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja intrinsecamente “melhor”,
“mais pura”, “mais bonita”, “mais correta” que outra. Toda variedade linguística atende às
necessidades da comunidade de seres humanos que a empregam (BAGNO, 2007, p. 44).
Ainda para Bagno (2007), no Brasil vislumbra-se o viés pejorativo de certas regiões
do país, como o Nordeste. Isso facilmente pode ser notado em novelas, seriados e demais
apresentações nas redes televisivas, onde eles trazem de forma até exagerada os
personagens de origem nordestina, dando a falsa impressão de que todo nordestino seria
de um modo geral, grotesco, rústico, atrasado, sendo os personagens criados para
provocar o riso, e transformando-os em motivo de deboche para os demais personagens
e do espectador, demonstrando assim o nítido preconceito às pessoas da região
nordestina.
Nesse passo, o Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2017 que pretende alterar a
lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, prevê a punição para os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito em razão de procedência regional ou identidade cultural.
Vide que, não somente a Lei n. 7.7716/89 dispõe sobre os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, mas
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também pode–se constatar que desde o preambulo da Carta Magna Brasileira de 1988,
cita-se a necessidade de proteção da dignidade humana por meio da proclamação dos
direitos estabelecidos por aquele diploma, o art. 1º traz em seu texto que todos os seres
humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos (BRASIL, [2021b]).
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Deve-se esclarecer ainda, que dentre os direitos fundamentais dos seres humanos
a dignidade da pessoa, é o principal e o que dá base aos demais, por meio do qual todas
as pessoas devem ser tratadas e julgadas de acordo com os seus atos.
A palavra “dignidade” se origina da palavra dignus, ou seja, o que significa dizer
que é aquilo que possui honra ou importância. Para tanto, é necessário o reconhecimento
da dignidade humana, como uma qualidade inerente a todos os seres humanos, que nos
separa dos demais seres e objetos (KANT, 2007).
Sarlet (2001), explica que o real propósito da dignidade humana se consiste na
defesa da qualidade existente na essência interior de cada ser humano e que é
característica individual destes. Deste modo, devendo proteger contra e qualquer e todo
tratamento desigual, infame e discriminatório, Além disso, deve-se assegurar as condições
mínimas de sobrevivência a cada indivíduo. Portanto este é um direito que toda pessoa,
inerente à sua condição humana, independendo de sua nacionalidade, opção política,
orientação sexual, credo etc.
Para Barroso (2013), a dignidade humana não deve ser tratada como algo
particular da existência, mas sim uma característica individual e especifico de todo ser
humano, sendo um valor que identifica o ser humano como tal. Assim, o conceito de
dignidade humana pode apresentar vários significados, em permanente processo de
desenvolvimento e construção.
É válido dizer que a dignidade humana é um pressuposto tanto no âmbito das
normas nacionais quanto nas internacionais, tem-se como um princípio geral ou
fundamental, considerada uma categoria jurídica que, por estar na origem de todos os
direitos humanos, confere-lhes conteúdo ético e amplo.
3.2 PRECONCEITO REGIONAL NO ÂMBITO ESCOLAR
No que tange ao preconceito regional no âmbito escolar, no ano de 2015 foi
sancionada a lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015 que institui o Programa de Combate
à Intimidação Sistemática (Bullying). No contexto escolar, as atitudes direcionadas a vítimas
que sofrem o preconceito em decorrência da região em que vivem são vítimas de Bullying.
[...] insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam
profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos
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levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são
algumas das manifestações do comportamento bullying. (UNESCO,
2015, p. 24).
Na visão de Unesco (2015), o bullying é são várias de atitudes agressivas,
intencionais e repetitivas, que mesmo sem motivos evidente ocorrem de forma recorrente,
sendo essa forma adotada por um ou mais alunos contra outro, causando dor, angústia e
sofrimento. Vide que, os elementos ou situações que se relacionam com as ocorrências
discriminatórias ferem os direitos fundamentais e são muito comuns em escolas.
É plausível dizer que dentro das escolas ou até mesmo em faculdades, há a
possibilidade de se sofrer discriminação pelo simples fato de vir de uma região diferente,
como por exemplo crianças que vem da zona rural, ou acadêmicos que precisam sair de
cidades interioranas para capitais no intuito cursar um 3º grau, que na maioria das vezes
as cidades pequenas não ofertam.
3.3 PRECONCEITO LINGUÍSTICO EM RAZÃO DO SOTAQUE
Em breves definições, o sotaque está relacionado a pronúncia das palavras e é
formado a partir das relações sociais, na linguagem cotidiana, na cultura popular, e em
muitos contextos no qual o indivíduo está inserido, assim:
Qualquer que seja o indivíduo, o seu modo de falar e os significados
sociais atribuídos a essa característica, juntamente com reações e
decisões que derivam dessas atribuições, são questões
incontestavelmente significativas no que se refere à comunicação.
(GILES, 2016, p. 396).
Souza et al. (2017), argumenta ainda que a linguagem varia de acordo com a
situação, ou seja, cada indivíduo tem sua forma particular de falar. Dessa forma, toda
variedade linguística é também o resultado de um processo histórico e cultural. O
preconceito em razão do sotaque tende a ser negativo e resulta em estereótipos,
preconceitos e discriminação em todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo, por
exemplo, a escola, o mercado de trabalho e os meios de comunicação (DOVIDIO, 2017).
Giles (2017), traz à baila que, esse tipo de preconceito está relacionado nem tanto
pelo sotaque em si, mas sim pelo preconceito que o indivíduo carrega sobre o grupo do
qual o falante faz parte, muitas vezes um grupo considerado minoritário.
O sotaque é um dos motivos utilizado para a discriminação pelo local onde vive, a
maneira de falar mostra muito de onde veio, ou que não pertence a determinado lugar. O
discriminação pela forma de falar é uma clara evidencia de preconceito regional.
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3.4 PESQUISAS DEMONSTRATIVAS RELACIONANDO AS MAIORES PORCENTAGENS ENTRE
OS TIPOS DE PRECONCEITOS SOFRIDOS
Em recente pesquisa realizada pelo Datafolha (2019, não paginado apud G1, SÃO
PAULO, 2019, não paginado) (gráfico 1), foi constatado as razões pelas quais os indivíduos
afirmam já ter sofrido preconceito, a saber: Classe social: 30%; Local onde mora: 28%;
Religião: 26%; Sexo: 24%; Cor ou raça: 22%; Orientação sexual: 9%.
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Gráfico 1 - Razões pelas quais já sofreu preconceito (em %)

Fonte: Datafolha (2019 não paginado apud G1 São Paulo, 2019, não paginado)
Sobre os dados acima mencionados é oportuna a exemplificação a seguir
[...] esse sentimento é respaldado por conceitos econômicos, sociais,
religiosos e até mesmo pela distorção de conceitos científicos,
segundo os quais, haveria o direito de prejulgar o outro em razão de
seu gênero, cor de pele e etnia, orientação sexual, religião, tanto
quanto teorizar acerca de classes sociais além do aspecto econômico
propriamente dito, subjugando esse outro como um ser inferior,
indigno de respeito. (SAVAZZONI, 2015, p. 02).
Na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 nos artigos 1 e 20 trazem o seguinte teor:
serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito
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de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena:
reclusão de um a três anos e multa (BRASIL, [2012]).
Observa-se portanto, que o maior índice em que o preconceito se encontra é em
relação a classe social, seguido do local onde se mora, depois a religião, o sexo, a cor e a
raça e pôr fim, a orientação sexual. Obviamente, tais formas e mecanismos de
discriminação assentam-se também nos estereótipos que desqualificam os grupos sociais
em razão da situação socioeconômica ou outra condição que estão presentes em diversos
âmbitos da vida social.
3.5 PRECONCEITO REGIONAL POR CIDADES INTERIORANAS, PERIFERIAS, ESTADOS
NORTISTAS E NORDESTINOS
O preconceito regional com os indivíduos que vivem em cidades interioranas,
periferias e estados nortistas e nordestinos traduz bem as palavras de Bagno (2007), são
locais considerados por quem pratica o preconceito como locais atrasados, pobres,
subdesenvolvidos e por isso, as pessoas que lá vivem são taxadas também dessa forma.
Como já mencionado anteriormente, está tipificado na Lei nº 7.716/89 “que praticar, induzir
ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional”, (BRASIL, [2012], não paginado), é considerado crime. Nesse sentido, válida é a
transcrição a seguir:
PENAL - CRIME DE PRECONCEITO - ART. 20, CAPUT E § 2º, DA LEI
7.716/1989
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS - OFENSAS CONTRA O POVO NORDESTINO QUE
PARTIRAM DO TWITTER DA RÉ [...] RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
E APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE
PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. 1. A materialidade delitiva
restou comprovada pelas cópias da mensagem enviada pela ré, por
Twitter, às fls. 216 e 232vº dos autos. Também restou comprovado
nos autos que a ré, na data citada na denúncia, fez o comentário
preconceituoso em desfavor dos nordestinos, por conta do resultado
da eleição presidencial, pregando que estes não seriam humanos. [...]
3. Daí não resulta, porém, que tal direito seja absoluto quanto ao seu
exercício. Tanto pela teoria interna (ou da imanência) quanto pela
teoria externa, que estudam limites a direitos fundamentais, há em
regra barreiras ao exercício dos direitos indispensáveis ao ser
humano ou à vida em sociedade, como bem destacou o Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento do pedido de habeas
corpus n.º 82424/RS. 4. A ré transpôs os limites de seu direito
constitucional de expressão do pensamento para invadir o campo
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tutelado 51 pelo delito previsto no art. 20, § 2º da Lei 7.716/1989,
exibindo pelo twitter conotação pejorativa e preconceituosa contra o
povo nordestino. [...] 13. Recurso da defesa desprovido. Recurso da
acusação parcialmente provido. Reparação de danos excluída de
ofício. Sentença mantida quanto ao mais. (BRASIL, 2015, não
paginado).
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O julgado da 3ª região do TRF, supracitado, demonstra mais uma vez, como o
preconceito pela região onde a vítima mora está enraizado em algumas pessoas de região
diferente por se achar superior, bem como, demonstra que fere os princípios básicos
instituídos pela Constituição Federal, afirmando que existem limites entre a liberdade de
expressão e o preconceito.
Gonçalves (2018), define procedência nacional como a identificação da origem da
pessoa em âmbito nacional, ou seja, seria o preconceito contra os nordestinos, gaúchos,
nortistas, enfim, sempre com relação ao Estado ou região de origem no contexto do Brasil.
Existem várias faces do preconceito regional e podem serem vistas em diversos
contextos, sendo esse tipo sofrido não só pelos moradores de procedência nordestina, mas
também por aqueles que se originam em outras regiões mais residem lá, ou por aqueles
que vivem em cidades pequenas, zona rural, periferias e tantos outros em que a lei
abrangeria com o acréscimo do Preconceito Regional no rol dos crimes previstos pela Lei
7.716/89.
3.5.1 Preconceito regional por moradores de cidades interioranas
Como já mencionado todos os tipos de discriminação e preconceito trata-se do
tratamento desigual ao que se considera diferente, infelizmente o assunto deste sub tópico
é pouco abordado, apesar de bem mais recorrente do que se imagina.
Deste modo, não há muita pesquisa relacionada, porém por se tratar de algo de
suma importância, apontar-se-á alguns depoimentos de jovens moradores de cidades
interioranas, que se sentiram discriminados após uma declaração preconceituosa de
Juliana Nepomuceno para o Folha de São Paulo em 1997:

Segundo a 'jovem culta e esperta' Juliana Nepomuceno (Folhateen
de 18/8), nós, pessoas do interior, somos verdadeiros tapados. Ela diz
que somos menos espertos e que nossa vida é devagar, que não
temos cultura... Interessante isso, não é? Moro onde se encontra a
melhor faculdade de agronomia do Brasil (Esalq), na cidade vizinha
há a Unesp-Rio Claro, e um pouquinho mais distante temos a
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Unicamp. Mas, mesmo assim, para a juventude 'maluca e esperta' da
Grande São Paulo, somos apenas caipiras que moram em sítios e
ficam mascando grama durante as pausas dos serviços rurais.As
pessoas deveriam saber mais antes de falar e não ficar apenas presas
aos conceitos de outras pessoas. (Filipe Camargo). (FOLHA DE SÃO
PAULO, 1997, não paginado).
Eu, com meus 18 anos recém-completados, cursando o primeiro ano
de tradução na Unesp de São José do Rio Preto, acho que tenho
muito mais vivência e sou muito mais esperta do que ela, que se diz
muito ágil. Eu, como muitas outras pessoas do interior, sei que vivo
em um país diversificado, rico, de uma cultura muito vasta e bonita,
daí os inúmeros sotaques existentes. Se a cidade de São Paulo é o
que é hoje, deve isso ao pessoal que ela julga devagar, aos
interioranos, os nordestinos, os mineiros. Foram eles que construíram
São Paulo. (Karine Marielly Rocha da Cunha). (FOLHA DE SÃO PAULO,
1997, não paginado).
Não existe 'falta de cultura', mas, sim, diferenças entre elas. E, se essas
pessoas são 'diferentes em tudo', bem, eu poderia argumentar que é
justamente esse ecletismo que faz da sociedade e do mundo o que
são. Imagine um mundo onde todos são iguais e têm as mesmas
opiniões. Eu, provavelmente, me mataria. (Danilo Narciso). (FOLHA
DE SÃO PAULO, 1997, não paginado).
Obviamente, o relato da jovem que causou tamanha revolta foi tirado do ar, mas
a Folha de São Paulo na época, através do Folha Teen, abriu espaço para esses e outros
jovens se manifestarem a respeito, o que causou tamanha revolta.
Nota-se, por vezes que muitos levam este tipo para o lado da brincadeira, como
foi o caso da jovem acima citada, porém há que se abrir as vistas para quem sofre a
discriminação, pois o fato de morar em uma cidade menor, ou do interior, não torna
ninguém inferior aos das capitais.
3.5.2 Preconceito regional por moradores das periferias
É obviamente outro lugar cujo preconceito é notório, o fato de se morar em um
periferia, assim como em cidades pequenas, traça ilusões e um pré-julgamento daqueles
que já tem entrelaçando em si o preconceito, mesmo que em oculto. No entanto, para os
moradores de periferias pode ser um tanto quanto pior, por algum motivo, existe a falsa
interpretação por parte dos moradores de regiões “nobres” de que em vive nas periferias,
são inferiores a estes.
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Ao que se pensa Longo (2012), há uma insatisfação por parte dos habitantes das
periferias de São Paulo, já que devido ao preconceito por maior parte da sociedade, eles
vivem de forma precária, infelizmente, isso se dá as diferenças nas características que são
atribuídas às populações de regiões mais pobres, que para alguns, que se veem como
“superiores” os moradores destas regiões, são ligadas ao demérito do fracasso, ou
comparados aos criminosos entre tantos.
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Também no pensamento de Longo (2012) o preconceito impregnado de forma
cruel em frases do tipo: “Cuidado, ele é favelado”; “Pobre não faz nada que preste”; “Vindo
desse lugar, não deve ser boa coisa”, vem especialmente de moradores de regiões
consideradas mais ricas.
Nota-se ainda o preconceito, inclusive aos jovens moradores de periferias que
buscam empregos em outras regiões, como bem disse o jovem José Wallison Souza, em
sua participação no projeto Chama na Solução Rio de Janeiro:
O preconceito pesa muito para jovens periféricos quando vão entrar
no mundo do trabalho. Muitas empresas ainda olham para nós,
adolescentes periféricos, e repetem: ‘não faz o perfil da minha
empresa’ ou ‘não vai agregar muito’ e escolhem uma pessoa branca,
de uma classe econômica superior. (SOUZA, 2020, não paginado
apud UNICEF, 2020, não paginado).
Neste projeto, o Jovem Wallison juntamente com outros jovens, apresentou a
iniciativa Empresa Poética para facilitar o acesso da juventude das favelas ao mundo do
trabalho, criação deles.
3.5.3 Preconceito regional por moradores dos estados nortistas e nordestinos
Dentre os preconceitos por regionalidade este é o mais falado, principalmente, na
atualidade, nas redes sociais, visto que, de certa forma, alguns usuários confundem a
liberdade de expressão com a possibilidade de pré-julgar outras pessoas.
Não é difícil de ver discurso de ódio nas redes sociais de forma discriminatória e
infundadas contra as pessoas do norte e nordeste do país. Não foi à toa, que o advogado
Gustavo Zanelli, foi bombardeando em suas redes sociais após se pronunciar de forma
totalmente preconceituosa em relação aos nordestinos. Em um dos seus textos Gustavo
Zanelli (2013, não paginado apud G1 MARANHÃO, 2013, não paginado), diz:
Quando eu digo que o Brasil não vai para frente em razão do
nordeste vocês ficam nervosos, mas infelizmente é assim. Eu nessa
minha vinda para cá, tento constantemente ver alguma qualidade
nesse povo, mas vejo que de fato é impossível infelizmente! E de fato
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não adianta querer misturar as culturas norte/nordeste X sul/
sudeste. É por isso que há tão poucos sulistas no nordeste (nós não
aguentamos isso aqui).
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Em outro de seus ataques cruéis ele menciona:
Se houvesse essa possibilidade [separação da Região Sul às demais
regiões do país] eu seria o primeiro a dar início a uma guerra para a
devida separação. Infelizmente essa possibilidade não existe, posto
que uma vez criado o pacto federativo, não se permite o direito de
separação, de retirada. No Brasil a Constituição Federal/88
estabeleceu em seu art. 34, I, que a tentativa de retirada ensejará a
decretação da intervenção federal no Estado rebelante. Eis o princípio
da indissolubilidade do vínculo federativo. Mas se houvesse essa
possibilidade nós aí do Brasil seriamos um país de primeiro mundo.
(ZANELLI, 2013, não paginado apud G1 MARANHÃO, 2013, não
paginado).
Este tipo de ataque é bem mais recorrente do que se pode imaginar, uma afronta
à Constituição Federal e aos seus princípios basilares, porém a tipificação deste tipo de
preconceito, o regional, poderá punir de forma mais acertada aos que comete tais atos.
O psicólogo Alfredo Barbetta em entrevista para o G1 Maranhão, analisou o caso
e relata que o Advogado estava ciente de sua fala quando disse “vocês que acham que eu
falo demais” e fez outras considerações:
Ele está sabendo e ciente de tudo o que está fazendo. Isso
caracteriza, inclusive, uma incivilidade. Por que o que é cidadania? De
um lado é a construção de um conjunto de leis que garantam a
igualdade e, toda vez que a diferença me inferiorize, eu tenho direito
a essa igualdade, e, de outro lado, uma convivência cidadã. Uma
convivência cidadã pressupõe uma aceitação absoluta. Não a
tolerância, mas a aceitação. (BARBETTA, 2013, não paginado apud G1
MARANHÃO, 2013, não paginado).
Existe a necessidade de um conhecimento da importância de cada região brasileira,
como por exemplo a importância da região norte de nordeste na formação econômica e
cultural para o país, a desmotivação do preconceito e do discurso de ódio à essas regiões
são imprescindíveis, e por fim, uma base legal mais direta e relacionada à esse tipo, para
que haja a punição dos infratores, será capaz de promover tal desmotivação.
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4 OS BENEFÍCIOS DA APROVAÇÃO DO PLS 238/2017 E A DESNECESSIDADE DA
CRIAÇÃO DE UMA NOVA LEI
A justificação para a aprovação do Projeto de Lei do Senado n. 238/2017, traz a
explicação na sua ementa a tipificação como crime a discriminação em razão de
pertencimento ou proveniência de determinada região geográfica, unidade federativa,
comunidade tradicional ou identidade cultural.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Contudo, na atual lei em vigor que a, lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, já estão
definidos os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e em seu art. 1º serão
punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito além
de raça, cor, etnia, religião também a procedência nacional, ou seja, depreende-se que o
teor dessa lei já engloba os crimes que se pretende tipificar no PLS 238/2017 (BRASIL,
2017c).
Menciona-se que procedência nacional, faz referência a determinada região
geográfica, unidade federativa comunidade tradicional ou identidade cultural. No entanto,
é nítido que o ordenamento jurídico brasileiro tem que melhorar tanto na aplicabilidade
das normas já existentes como no aprimoramento de alguns institutos legais
principalmente no que tange aos discursos de ódio provenientes de qualquer tipo
discriminatório.
Juridicamente, no Brasil, já existem mecanismos contra atos discriminatórios e de
preconceitos, protegendo a dignidade da pessoa humana, como está previsto no art. 5º da
CF/88 no inciso XLII, que trata do preconceito em razão da raça/cor “a prática do racismo
constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.”
(DATA FOLHA, 2019, não paginado apud G1 SÃO PAULO, 2019, não paginado).
Em respeito ao princípio da igualdade, foi editada a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de
1989, definindo os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Assim, serão
punidos, “os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.” (BRASIL, [2012], não paginado).
Vale salientar que o Estado tem avançado, editando as leis como medida de coibir
atos discriminatórios, efetivando assim, cada vez mais o princípio da igualdade. Deste
modo, no intuito de obter uma mudança de paradigma social, o que tem sido um dos
maiores desafios, tomou-se como providência a criminalização de alguns tipos de práticas
discriminatórias, verbais ou comportamentais, com o propósito de prevenir esses
acontecimentos que fere a dignidade humana, porém a discriminação em razão do
preconceito territorial, ficou de fora, de forma esquecida (BRASIL, 2017c).
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Como já mencionado o Caput do artigo 5º traz um breve resumo de como devem
ser garantidos os direitos fundamentais dos indivíduos brasileiros e dos estrangeiros que
aqui residem, e é através deste, que os direitos fundamentais encontram meios para se
efetivarem. A já mencionada Constituição Federal Brasileira de 1988, no 3º artigo, traça
regras de alcançar os objetivos fundamentais, São eles:
Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II –
garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV –
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL,
[2021b], não paginado).
As diferenças presentes na língua, cultura, costumes e até mesmo a maneira de se
vestir são um estimulo ao preconceito e a discriminação que se evidenciam devido a não
aceitação de tais diferenças, que são próprias de cada região brasileira. Logo, tudo o que
for estranho a quem habite em região ou território naturalmente diferente a estes, pode
ser motivo que causa repulsa aos que ali já habitavam.
Sabe-se que a discriminação regional deriva de outra modalidade de
discriminação, assim, a ação discriminatória constitui-se como forma de perpetração de
desigualdades, isso acontece cotidianamente, e pode se notar na manutenção das
desigualdades econômicas dentro do espaço urbano. Desta feita, é valido mencionar que
os moradores de loteamentos de bairros luxuosos e bairros centrais, geralmente não
permitem que moradias populares se estabeleçam, por óbvio, para de isolar os pobres do
espaço ao ver deles elitizado.
A discriminação territorial, conforme o próprio nome já o diz, é
quando a injusta agressão ao ego tiver como fundamento o fato de
a vítima não pertencer ao mesmo espaço territorial que o grupo
agressor, por exemplo, um brasileiro que visita os Estados Unidos e
lá não é bem tratado por não ser norte-americano, ou até mesmo um
exemplo mais fácil e que ocorre com muita frequência dentro do
Brasil, que é o ódio que se tem de uma torcida de futebol para com
outra. (CASTRO, 2014, p. 38).
Como já relatado, o preconceito em razão do local onde vive pode derivar de
outras formas de discriminação, seja pelo fator econômico, ou pela raça, em decorrência
de uma localidade de tamanho geográfico inferior ou com o quantitativo populacional
mais baixo, diferença linguística ou cultural, daí o início um processo de segregação
territorial. Como por exemplo a discriminação territorial causada pelo fator econômico, a
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consequência é que a população detentora de maiores riquezas escolhe uma determinada
área para se instalar e a urbanização, guiada pelas regras de mercado empurra a população
de baixa renda para regiões periféricas, subdesenvolvidas, irregulares e ilegais, como
consequência, essa forma de discriminação eleva os índices de favelas e loteamentos
irregulares e clandestinos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Hoje em dia é comum ouvir falar em preconceito pelo local de origem, esta
modalidade de discriminação já se encontra tipificada, tanto na Constituição Federal,
quanto no Código Penal.
A nossa Carta Magna trata expressamente dos objetivos fundamentais no artigo
3º, incisos III e IV como já mencionado acima, já o CP Brasileiro em seu art. 140, que trata
da Injuria:
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro; § 3º Se a
injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor,
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora
de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e multa. (BRASIL,
[2021a], não paginado).
O preconceito regional tem sido mais evidente, principalmente através do que se
encontra na mídia, cada vez mais de forma invasiva e criminosa, sabe-se que a esse
preconceito, nada mais é do que o medo incontrolável do desconhecido, como já
mencionado anteriormente. E pode ser caracterizada como um preconceito, um medo,
uma aversão ou como um transtorno psiquiátrico, vai depender do contexto em que ela
estiver sendo utilizada. Os nortistas e nordestinos, são os que mais sofrem esse tipo de
preconceito, é uma forma de preconceito e racismo. Para alguns brasileiros, com falta de
informação necessária e suficiente, ou até mesmo falta de caráter, é normal denominar e
caracterizar os habitantes do Norte e Nordeste como uma sub-raça ou, em última análise,
um povo miserável sob todos os aspectos, inclusive inferiores em caráter educacional.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo demonstrou que a possibilidade de vinculação do Preconceito Regional
na Lei nº 7.716/1989 pelo Projeto de Lei do Senado nº 238/2017 é de total relevância, visto
que, a inclusão do preconceito Regional como crime inafiançável, é capaz de coibir a
prática da discriminação devido ao preconceito pela localidade onde a vítima habita, já que
através da identificação das consequências que este tipo pode causar, assim como os
demais preconceitos já tipificados, o embasamento jurídico contribuirá também,
encorajando na luta contra o crime mencionado, através inclusive, de denúncias.
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Sabe-se, que punição mais severa, explicita e devida, é capaz de trazer as claras de
que além de ser uma forma de reparar o dano causado à vítima, demostrará também, que
tal preconceito é inaceitável, assim, reduzir-se-á os efeitos do preconceito regional ou
identidade cultural a, demostrando que o local onde vive, não será, de forma alguma, um
motivo para exclusão ou discriminação, fazendo valer os Princípios Básicos Constitucionais
e o Direito a igualdade, descrito no art. 5º da CF/88, tanto quanto qualquer outro tipo de
ato discriminatório ou preconceituoso.
Embora pouco se mencione, o preconceito pelo local onde vive é muito recorrente,
perdendo apenas para o preconceito em decorrência da classe social. Contudo, A aplicação
de punições mais severas é capaz de reprimir tal modalidade de preconceito, e ainda,
garantir alguns dos princípios fundamentais estabelecidos pela CF/88.
Com a Lei 7.716/89 inexiste a necessidade de elaboração de uma nova lei, para tais
fins, visto que, que já estando tipificado o crime em decorrência da procedência nacional
e se tratando da mesma matéria cujo tema principal é o enfrentamento à discriminação,
basta tão somente, o acréscimo do preconceito regional neste tipo penal. Portanto,
acredita-se que não haveria mais a necessidade da criação de outro instituto legal para
esse fim, já que o projeto de Lei nº 238/2017 mostra que se torna dispensável e
desnecessária a criação de uma nova lei, em meio a tantas legislações pertinentes que
preveem a punição para outros tipos de preconceito.
Por fim, defende-se que os objetivos desta pesquisa foram atingidos, demostrando
a necessidade da aprovação do referido Projeto de Lei, tendo em vista que através dos
estudos, ficou de forma clara e concisa, que o acréscimo deste tipo no rol de crimes
previstos pela Lei 7.716/89, será capaz de contribuir com a diminuição da prática do
preconceito em relação a localidade em que se vive, e trará a punição mais adequada ao
autor e a justiça merecida à vítima.
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RESUMO: O Contrato de Trabalho une empregado e empregador. Esse contrato deixa
claro que há obrigações mútuas. Na rescisão contratual a quitação dos direitos devidos ao
empregado deve sempre ser acompanhada pela legislação vigente. Com o objetivo de
esclarecer quais verbas rescisórias devem ser pagas pelo empregador ao empregado
demitido, este artigo jurídico aborda as modalidades de dispensa do empregado, seja por
justa causa (quando é ocasionada por infração grave do empregado), seja sem justa causa
(quando ocorre por iniciativa do empregador), os motivos que levam o empregador a
demitir por justa causa, além disso mostrará o prazo correto de pagamento dessas verbas
após a rescisão do contrato pelo empregador e no caso de não cumprimento do
pagamento dentro do prazo a multa a que o empregado tem direito a receber. O resultado
dessa pesquisa facilitará tanto para os empregados quanto para os empregadores saber
quais verbas rescisórias devem ser pagas na rescisão do contrato de trabalho, dando um
harmonioso fim na relação de trabalho para ambas as partes, assim evita-se que o
empregado entre com posterior reclamatória trabalhista, pois tende a esperar um longo
período até a liquidação da sentença.
PALAVRAS-CHAVE: Modalidades de rescisão. Verbas rescisórias. Multa por atraso.
ABSTRACT: The Employment Contract unites employee and employer. This contract makes
it clear that there are mutual obligations. Upon termination of the contract, the discharge
of the rights owed to the employee must always be accompanied by current legislation. In
order to clarify which severance payments must be paid by the employer to the dismissed
employee, this legal article addresses the modalities of dismissal of the employee, whether
for just cause (when it is caused by a serious infraction by the employee), or without just
cause (when it occurs at the employer's initiative), the reasons that lead the employer to
dismiss for just cause, will also show the correct term for payment of these amounts after
the termination of the contract by the employer and in case of non-compliance with the
payment within the period the fine to which the employee is entitled to receive. The result
of this research will make it easier for both employees and employers to know which
severance payments must be paid upon termination of the employment contract, giving a
harmonious end to the employment relationship for both parties, thus preventing the
employee from entering with a subsequent labor claim, as it tends to wait a long period
until the judgment is settled.
KEYWORDS: Termination Terms. Severance pay. Fine for delay.
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Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Todo cidadão busca um emprego para pagar suas contas, manter sua família
alimentada, vestida, com saúde, educação, proporcionar lazer e ao ser contratado fica feliz
por ter de onde tirar seu sustento. Passa a se dedicar ao trabalho, zelando pelo seu
emprego. De repente chega o momento que a empresa avisa sua demissão, sem saber o
que tem direito a receber fica a cargo da empresa pagar-lhe o que teria direito. Mas nem
sempre todas as verbas rescisórias que teria direito são pagas e dentro do prazo previsto
conforme a lei.
Por outro lado, há empregados que não valorizam seu emprego, por exemplo
trabalham embriagados, tiram fotos do setor e expõe nas redes sociais, revelam segredos
da empresa, negam a fazer determinado trabalho a pedido do empregador, agridem os
demais colegas de trabalho, abandonam o emprego, cometem furto, não usam os
equipamentos de proteção individual fornecidos a eles. Nestes casos há claramente um
justo motivo para o empregador demitir.
O objetivo dessa pesquisa jurídica é explicar a diferença do pagamento das verbas
rescisórias que devem ser pagas na rescisão do contrato de trabalho por justa causa e na
rescisão sem justa causa, além da rescisão antecipada pelo empregador nos contratos a
termo, os motivos que levam o empregador a dispensar por justa causa, o prazo legal de
pagamento da rescisão do contrato, e no caso do não pagamento no prazo a multa pelo
atraso.
2 CONTRATO DE TRABALHO
Dispõe o Art. 442 da Consolidação das Leis Trabalhistas que contrato individual de
trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.
Trata-se de acordo de caráter privativo, bilateral, consensual,
sinalagmático, comutativo, do tipo adesão, de trato sucessivo e
oneroso. A relação de emprego se consolida por meio do vínculo
jurídico que liga um empregador a um trabalhador. Tais
características estão concentradas no art. 3º da CLT, especificamente:
subordinação, ineventualidade, remuneração e pessoalidade.
Comprovando-se a existência desse vínculo de emprego, o
trabalhador torna-se empregado, consequentemente protegido por
um contrato de emprego, e terá garantidos todos os direitos
constantes da legislação trabalhista. (VIVEIROS, 2018, p.214)
3 RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO PELO EMPREGADOR
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Para se saber quais os créditos do empregado derivantes da extinção do contrato
de emprego, é preciso analisar, primeiramente, a espécie de contrato: se por prazo
determinado ou indeterminado. Depois, aprecia-se o aspecto alusivo à iniciativa e à causa
da extinção: se do empregado, do empregador ou de ambos, ou, ainda, ato ou fato de
terceiro ou motivo de força maior; se por justa causa ou sem justa causa; por acordo etc.
(LEITE, 2019, p.924)
Há duas formas de rescisão contratual pelo empregador no contrato por prazo
indeterminado, a rescisão sem justa causa e a rescisão por justa causa.
3.1 Rescisão sem Justa Causa
A rescisão sem justa causa ocorre quando o empregador decide rescindir o contrato
de trabalho. Assim como afirma Delgado (2019, p.1341):
Diz respeito àquele modo extintivo do contrato, por ato de vontade
do empregador, porém calcado em alguma motivação relevante,
juridicamente aceitável, ainda que não se trate de cometimento de
infrações trabalhistas pelo empregado.
Devido o empregado não ter cometido ato ilegal, ele pode receber suas verbas
integralmente conforme explica Martinez (2020, p.1194-1195):
Trata-se de dispensa em que o empregador tem razões para despedir
o empregado, mas essas razões — por não consistirem em
inexecução faltosa — não são consideradas justas para privar o
trabalhador das indenizações previstas em lei. Exemplo disso ocorre
quando um empregado, embora cumpridor de seus deveres de
conduta, é despedido pelo empregador por conta da necessidade de
enxugamento do quadro funcional.
3.1.1 Verbas rescisórias devidas.
São as verbas que o empregado tem direito de receber ao ser demitido, vejamos a
definição de Resende (2020, p.1405):
Com efeito, verbas rescisórias ou parcelas rescisórias designam, no
cotidiano trabalhista, todas aquelas rubricas normalmente pagas ao
empregado quando da extinção do contrato de trabalho, como o
saldo de salários, o décimo terceiro proporcional, as férias (vencidas,
simples e proporcionais) etc.
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Na rescisão sem justa causa o empregado fará jus ao maior número de verbas. De
acordo com o que ensina Delgado (2019, p.1350):
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Verbas contratuais cujo fato aquisitivo já tenha se consumado (por
exemplo, saldo salarial, férias vencidas ou simples, ambas com 1/3)
também deverão ser pagas, independentemente do tipo de ruptura
contratual. Importa, assim, o pagamento de: aviso-prévio (inclusive a
proporcionalidade da Lei n. 12.506/2011, se for o caso); 13º salário
proporcional; férias proporcionais, com 1/3; liberação do FGTS,
período contratual, com acréscimo de 40%;
A base de cálculo das parcelas decorrentes da cessação dos contratos é aquilo que
se chama de “maior remuneração” (a expressão foi extirpada do texto do art. 477, caput,
da CLT). A “maior remuneração” é apurada a partir da soma do salário-base pago na data
da cessação, acrescido da média duodecimal dos complementos e dos suplementos
salariais. Apesar de a reforma trabalhista de 2017 ter eliminado menção à citada expressão,
acredita-se que a “maior remuneração” permanece como referencial para os cálculos das
verbas pagas no instante da cessação do contrato. (MARTINEZ, 2020, p.1270-1271)
3.1.2 Saldo de salário.
É o pagamento dos dias trabalhados pelo empregado. Resende (2020, p.1405-1406)
afirma:
Saldo de salários é o montante devido pelo empregador ao
empregado, referente aos dias trabalhados no mês da rescisão.
Exemplo: Bernardo, contratado por prazo indeterminado, recebia R$
900,00 por mês e foi dispensado no dia 20.01.2011. Neste caso, terá
direito ao pagamento do saldo de salários correspondente aos vinte
dias trabalhados, calculado da seguinte forma: R$ 900,00 ÷ 30 dias =
R$ 30,00 por dia trabalhado → Saldo de salários = R$ 30,00 x 20 dias
= R$ 600,00.
3.1.3 Férias.
Todo empregado tem direito a férias. Ao ser demitido sem justa causa deve o
empregado recebê-las conforme afirma Resende (2020, p.1406):
As férias não gozadas ao longo do contrato de trabalho são
indenizadas quando da extinção contratual. Recorde-se que não
existe pagamento de férias (gozadas ou indenizadas, simples ou em
dobro) sem o respectivo terço constitucional.
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Existem 3 formas de pagamento das férias na demissão como ensina Resende (2020,
p.1406-1407):
Férias vencidas, assim consideradas aquelas já adquiridas e não
concedidas durante o período concessivo, as quais devem ser pagas
em dobro quando da extinção contratual; férias simples, que são
aquelas já adquiridas, mas ainda não exigíveis, hipótese em que a
extinção contratual se deu durante o período concessivo
correspondente. Neste caso, o pagamento das férias será simples
(férias + 1/3, sem a dobra); férias proporcionais, ou seja, ainda não
adquiridas (a extinção ocorre durante o período aquisitivo), devidas
à razão de 1/12 para cada mês (ou fração igual ou superior a 15 dias)
trabalhado durante o período aquisitivo. As férias proporcionais são
devidas em qualquer modalidade rescisória, exceto na dispensa por
justa causa.
Para um melhor entendimento vamos ao exemplo de um cálculo de acordo com o
que ensina Resende (2020, p.1407-1408):
Denise foi admitida na empresa Mercantil Ltda. em 01.02.2005, tendo
se desligado da empresa, a pedido, em 01.07.2007. Considerando
que Denise nunca gozou férias, bem como que sua remuneração, no
mês do desligamento, era R$ 900,00, ela terá direito a qual valor, a
título de férias indenizadas? Cálculo: As férias 2005/2006, cujo
período concessivo terminou em 31.01.2007, já estavam vencidas
quando da rescisão, pelo que são devidas em dobro. Logo, (R$ 900,00
+ 1/3) x 2 = R$ 2.400,00. As férias 2006/2007, por sua vez, embora já
adquiridas, ainda não estavam vencidas na data da rescisão, pelo que
são devidas de forma simples. Logo, R$ 900,00 + 1/3 = R$ 1.200,00.
O período aquisitivo de férias, contado de 01.02.2007 a 01.07.2007,
está incompleto, pelo que é devido proporcionalmente. Logo, (R$
900,00 + 1/3) ÷ 12 meses x 5 meses = R$ 500,00. Portanto, Denise
deverá receber, no exemplo, R$ 2.400,00 + R$ 1.200,00 + R$ 500,00
= R$ 4.100,00 a título de férias indenizadas.
3.1.4 Décimo Terceiro.
O empregado faz jus ao décimo terceiro proporcional pelos meses trabalhados no
ano.
Resende (2020, p.1408) demonstra que: “O décimo terceiro
proporcional pago na rescisão corresponde ao valor adquirido ao
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longo dos meses trabalhados no ano em curso. Como o décimo
terceiro é pago em dezembro de cada ano, inicia-se um novo período
aquisitivo sempre em janeiro, independentemente da data de
aniversário do contrato de trabalho. Para cada mês trabalhado, ou
fração igual ou superior a 15 dias, o empregado adquire o direito a
1/12 a título de décimo terceiro proporcional. Assim, no exemplo
anterior, Denise teria direito a 6/12 de sua remuneração a título de
décimo terceiro salário proporcional, visto que trabalhou de janeiro
a junho de 2007. Logo, receberia R$ 450,00 a este título.”
3.1.5 Aviso Prévio.
A quantidade de dias do aviso prévio pode variar isso fica claro na citação de
Delgado (2019, p.1349):
A proporcionalidade do aviso-prévio, parcela típica dos contratos por
tempo indeterminado, merece observação destacada. A parcela é
devida somente desde o advento da Lei n. 12.506 (publicada em
13.10.11). O pré-aviso, como se sabe, é concedido “... na proporção
de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de
serviço na mesma empresa” (art. 1º da Lei n. 12.506). Já a
proporcionalidade da parcela corresponde a um acréscimo de “... 3
(três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o
máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90
(noventa) dias”. Abrange todo e qualquer empregado, seja urbano,
rural ou doméstico.
O empregado não pode ser demitido 30 dias antes da convenção coletiva da
categoria, sob pena de uma indenização adicional conforme Delgado (2019, p.1351):
O presente caso de ruptura contratual pode induzir ao pagamento
também da chamada indenização adicional, regulada pela Lei n.
7.238/84 (Súmula 314), se a dispensa ocorrer no trintídio anterior à
data-base, computada, neste cálculo, a projeção do aviso-prévio
(Súmula 182, TST). Tal verba indenizatória equivale ao salário mensal
obreiro, na data da comunicação da dispensa, com a integração dos
adicionais mensais, se existentes (Súmula 242, TST)
O empregador deve dar baixa na CTPS para que o empregado possa dar entrada
no seguro-desemprego e no FGTS, que também fazem parte das verbas a receber.
Segundo leciona Delgado (2019, p.1352):
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O empregador procede à anotação da CTPS obreira com a “baixa”,
comunica a dispensa aos órgãos competentes e realiza o pagamento
das verbas rescisórias. Nessa nova linha procedimental, tal anotação
da extinção do contrato na CTPS se mostra como o “documento
hábil” para requerer o benefício do seguro-desemprego e a
movimentação da conta vinculada do FGTS, nas hipóteses legais,
desde que a comunicação supra referida tenha sido feita pelo
empregador (novo texto do art. 477, caput e §§ 4º, 6º e 10, da CLT,
segundo a Lei n. 13.467/2017).
3.1.6 FGTS.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de forma opcional foi criado pela
Lei 5.107/66, alterado pelo Dec.-lei 20/1966 e regulamentado pelo Dec. 59.829/66. Passou
a ser considerado um direito constitucional com a CF/67, a qual previa a estabilidade, com
indenização ao trabalhador despedido ou fundo de garantia equivalente (art. 158, XIII,
CF/67, art. 165, XIII, EC 1/69). (CAVALCANTE e NETO, 2019, p.1038)
Conceitua Cavalcante e Neto (2019, p.1038):
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser conceituado
como “um depósito bancário destinado a formar uma poupança para
o trabalhador, que poderá ser sacada nas hipóteses previstas na lei,
principalmente quando é demitido sem justa causa. Outrossim,
servem os depósitos como forma de financiamento para aquisição
de moradia pelo Sistema Financeiro da Habitação”
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é pago mensalmente em uma conta do
empregado. Na lição de Martinez (2020, p.1345):
Trata-se, como o próprio nome sugere, de um Fundo formado por
depósitos mensais, efetuados pelos empregadores em uma conta
ligada (vinculada) ao nome de seus empregados, no valor
equivalente ao percentual de oito por cento das remunerações que
lhes são pagas ou devidas.
Na rescisão sobre o saldo do FGTS é acrescido 40% a título de indenização
compensatória pela dispensa. Sobre este assunto afirma Martinez (2020, p.1352) que:
Nos termos do § 1º do art. 18 da Lei n. 8.036/90, o empregador deve,
nas situações em que promova dispensa de empregados sem justa
causa, depositar na conta vinculada destes, a importância igual a 40%
(quarenta por cento) do montante de todos os depósitos ali
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promovidos durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Registre-se que
essa indenização compensatória, conforme a acertada posição da
Orientação Jurisprudencial 42, I, da SDI-1 do TST, é devida “sobre os
saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato
de trabalho”. Com o cuidado de observar que o referido acréscimo
de 40% é “indenização compensatória”, e não “multa”.
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3.1.7 Seguro-Desemprego.
Segundo Viveiros (2018, p.566) o programa do seguro-desemprego tem por
finalidade:
I – Prover assistência financeira temporária ao trabalhador
desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a
indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de
trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo;
II – Auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego,
promovendo, para tanto, ações integradas de orientação,
recolocação e qualificação profissional.
Com as mudanças feitas pela reforma trabalhista não é mais necessário documentos
específicos para solicitá-lo. Resende (2020, p.1511-1512) enfatiza:
É importante salientar que a Lei nº 13.467/2017, ao incluir no art. 477
da CLT o § 10, estabeleceu que a anotação da extinção do contrato
na CTPS é documento hábil para requerer o benefício do segurodesemprego e a movimentação da conta vinculada do FGTS, nas
hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput do art.
477 tenha sido realizada. Quer dizer que, em tese, o empregado não
mais necessita de documentos específicos (TRCT e comunicação de
dispensa) para dar entrada no saque do FGTS e para requerer o
benefício do seguro-desemprego, bastando apresentar a CTPS com
a extinção do contrato de trabalho devidamente anotada.
Evidentemente que o obreiro somente conseguirá encaminhar o
saque do FGTS e o seguro-desemprego se o empregador tiver
comunicado a dispensa corretamente, e no prazo legal (entende-se
que no mesmo prazo do § 6º do art. 477), conforme lhe impõe o
caput do art. 477.
3.2 Rescisão por Justa Causa
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A justa causa é altamente prejudicial ao empregado, não só no aspecto moral, mas,
sobretudo, no aspecto patrimonial. Uma vez caracterizada a justa causa, o empregado terá
direito apenas a saldo de salários e férias vencidas. Quanto às férias proporcionais,
sustentamos que o empregado, ainda que tenha sido dispensado por justa causa, fará jus
às férias proporcionais, pois a Convenção 132 da OIT, in casu, por conter norma mais
favorável à pessoa humana, prevalece sobre o parágrafo único do art. 146 da CLT (vide
Título II, Capítulo XII, item 5.1). (LEITE, 2019, p.931)
Empregado e empregador devem observar o princípio da boa-fé. Considerando os
ensinamentos de Cavalcante e Neto (2019, p.181):
O princípio da boa-fé representa a conduta leal, isto é, a conduta
segundo o direito, não lesando ninguém e cumprindo, fielmente, a
sua parte na obrigação. No Direito do Trabalho, a boa-fé representa
um fator importante para a manutenção do vínculo jurídico. As partes
(empregado e empregador) devem agir com lealdade e honestidade
em suas atitudes e comportamentos. Quando se rompe a confiança,
a título exemplificativo, tem-se a dispensa por justa causa (o
empregado é o responsável pelo ato; hipóteses previstas no art. 482,
CLT). O princípio da boa-fé há deve estar presente na execução do
contrato de trabalho, como também no ato da contratação.
Na rescisão por justa causa o empregado cometa falta grave, ensejando em sua
demissão. De acordo com Correia e Miessa (2018, p.446):
O contrato é extinto em razão do ato faltoso de uma das partes.
Assim sendo, por motivo de falta praticada pelo empregado
(dispensa por justa causa). Para aplicação da justa causa é necessário,
portanto, que a falta cometida seja grave, sob pena de configurar
abuso de poder do empregador.
Para Delgado (2018, p.1420) a causa da justa causa deve estar prevista na lei:
Para o Direito brasileiro, justa causa é o motivo relevante, previsto
legalmente, que autoriza a resolução do contrato de trabalho por
culpa do sujeito comitente da infração — no caso, o empregado.
Trata-se, pois, da conduta tipificada em lei que autoriza a resolução
do contrato de trabalho por culpa do trabalhador.
3.3 Motivos que ensejam a Justa Causa.
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Não é qualquer motivo, deve ser necessariamente grave para que se fundamente a
demissão do empregado conforme dispõe o Decreto Lei no. 5.452 de 1964-Consolidação
das Leis Trabalhistas:
Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador:
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a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do
empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para
a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso
não tenha havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em
caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas
contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de outrem;
l) prática constante de jogos de azar.
m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para
o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do
empregado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
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Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de
empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito
administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.
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3.3.1 Ato de Improbidade;
Quando o empregado não é honesto, aproveita para cometer algum delito.
Conceitua Calvo (2020, p.434):
“Ímproba” é uma pessoa que não é honrada. A improbidade revela
mau caráter, perversidade, maldade, desonestidade. Por exemplo:
Furto, roubo, apropriação indébita de materiais da empresa,
apropriação indébita de dinheiro do caixa da empresa, falsificação de
atestados médicos, entre outros.
3.3.2 Incontinência de Conduta ou Mau Procedimento;
A incontinência está ligada a atos sexuais no ambiente de trabalho, já o mau
procedimento está ligado a atos praticados no ambiente de trabalho exceto de natureza
sexual. Neste sentido, Calvo (2020, p.436-437) afirma que:
A incontinência de conduta está ligada a comportamentos faltosos
de natureza sexual. Por exemplo: práticas de atos de strip-tease,
masturbação, conjunção carnal, dentre outras no ambiente de
trabalho. Já o mau procedimento caracteriza-se pela prática de
comportamentos inadequados pelo empregado no ambiente de
trabalho, excluídos os comportamentos de conotação sexual. É todo
ato faltoso que não pode ser enquadrado nas demais alíneas do art.
482 da CLT.
3.3.3 Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e
quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou
for prejudicial ao serviço;
É caracterizada polo comércio ilegal dentro da empresa sem a permissão do
empregador como bem leciona Cavalcante e Neto (2019, p.942):
A negociação, para justificar a justa causa, deve implicar a
concorrência desleal ou o inadequado exercício de atividade
comercial. A justa causa em questão não necessita dos elementos
previstos para o tipo criminal – concorrência desleal – para a sua
caracterização, ou seja, qualquer atividade, mesmo que alheia ao
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objeto social da empresa, que seja exercida pelo empregado, de
forma habitual e sem permissão, caracteriza a justa causa.
3.3.4 Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena;
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Apesar de não ser tecnicamente justa causa, o legislador consolidado considera
como hipótese de término de contrato de trabalho a condenação criminal do empregado,
passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena (art. 482, d,
CLT). Se o empregado está cumprindo e desde que tenha havido o trânsito em julgado
dessa condenação criminal, o empregador está autorizado a dispensá-lo por justa causa
com base no art. 482, d, CLT. (Cavalcante e Neto 2019, p.942-943).
3.3.5 Desídia no desempenho das respectivas funções;
É quando o trabalhador executa o serviço de qualquer forma sem se atentar para
sua correta execução. Nas palavras de Delgado (2019, p.1433):
Trata-se de tipo jurídico que remete à ideia de trabalhador
negligente, relapso, culposamente improdutivo. A desídia é a
desatenção reiterada, o desinteresse contínuo, o desleixo contumaz
com as obrigações contratuais. Para autorizar a resolução culposa do
contrato, exige, assim, regra geral, a evidenciação de um
comportamento repetido e habitual do trabalhador, uma vez que as
manifestações da negligência tendem a não ser tão graves, caso
isoladamente consideradas. Neste quadro, a conduta desidiosa deve
merecer exercício pedagógico do poder disciplinar pelo empregador,
com gradação de penalidades, em busca da adequada
ressocialização do obreiro. Mostrando-se ineficaz essa tentativa de
recuperação, a última falta implicará na resolução culposa do
contrato de trabalho.
3.3.6 Embriaguez habitual ou em serviço;
É o caso do empregado que faz uso constante de bebida alcoólica ou substâncias
tóxicas em serviço ou fora dele habitualmente.
O tipo legal se aplica, comumente, à embriaguez alcoólica; porém,
não é incompatível com seu sentido a embriaguez decorrente do uso
de outras substâncias tóxicas, inclusive entorpecentes. A embriaguez
habitual, seria a que ocorre, “mesmo sem relação alguma com o
serviço” (...), porém “repetidas vezes dentro de curto espaço de
tempo”. A segunda, embriaguez em serviço, que acontece no
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ambiente laborativo, na execução do contrato, ainda que por uma ou
poucas vezes. (DELGADO, 2019, p.1433).
3.3.7 Violação de segredo da empresa;
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Caracteriza-se pela divulgação pelo empregado de informações da empresa onde
trabalha. Sobre essa questão explica Correia e Miessa (2018, p.448):
O empregado que viola segredo da empresa quebra a confiança
existente entre as partes. O trabalhador teve acesso à informação
confidencial em razão do contrato de trabalho. Exemplos:
empregado que divulga, pela internet, nova invenção, frustrando a
divulgação pela empresa, ou ainda o bancário que informa a terceiros
senhas de cartões do banco onde trabalha.
3.3.8 Ato de indisciplina ou de insubordinação;
Ser indisciplinado e insubordinado também são motivos que ensejam justa causa
conforme exemplo de Correia e Miessa (2018, p.448):
Indisciplina: configura-se quando o empregado descumpre
ordens de caráter geral. Exemplo: há previsão no regulamento
interno de que não é permitido fumar nas dependências da
empresa. O empregado que descumpre essa ordem geral comete
indisciplina. Insubordinação: descumprimento de ordens
pessoais e diretas a determinado empregado. Exemplo:
empregado que se esquece de elaborar balanço mensal até a data
solicitada pelo empregador.
3.3.9 Abandono de Emprego;
Fica claro ensejar a justa causa, pois o empregador espera contar um funcionário
assíduo. Ao abandonar o emprego abre uma lacuna no quadro de funcionário, então é
necessário demitir para repor essa vaga abandonada. Sobre essa conduta deixa claro
Martinez (2020, p.1232):
Sendo certo que tal conduta requer não somente um ato de
distanciamento da atividade laboral, mas também a evidência do
desinteresse em voltar. Enfim, abandonar é uma conduta intencional,
dolosa. Não há, no âmbito das relações de emprego, abandono
meramente culposo. Diante disso, chega-se à conclusão de que, para
a caracterização de justa causa por abandono de emprego, é
indispensável à coexistência de dois elementos: o corpus e o animus.
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O corpus é a expressão material que coincide com o afastamento das
atividades normalmente exercidas. Não há abandono sem
afastamento físico do objeto abandonado. O animus é o elemento
de qualificação, que indica a intenção, o propósito de abandonar o
serviço.
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3.3.10 Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa,
ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
Assim como afirma Delgado (2019, p.1437) esse ato lesivo da honra ou a boa fama
trata da:
Injúria, calúnia ou difamação, a par da agressão física, praticadas
contra colegas ou terceiros, no âmbito do estabelecimento
empresarial. Abrange, pois, não somente as ofensas morais, porém
também as físicas. A ordem jurídica limita o âmbito de ocorrência da
infração ao ambiente laborativo do empregado, ainda que ele
cometa a infração contra terceiro, pessoa estranha à empresa
(visitante, etc.).
3.3.11 Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
Nesse caso independe do local onde é apurada a conduta do empregado. Delgado
afirma (2019, p.1438):
O presente tipo legal também envolve a injúria, a calúnia ou a
difamação, além da agressão física. Seu diferencial encontra-se no
fato de que os atos infratores são praticados contra o próprio
empregador ou superiores hierárquicos do obreiro, e, além disso,
independentemente de se tratar ou não do próprio local de trabalho.
3.3.12 Prática constante de jogos de azar;
É muito comum encontrar jogos de azar dentro de empresas, por exemplos rifas e
baralho. Conforme Resende (2020, p.1456):
A doutrina não é unânime acerca do alcance da expressão jogos de
azar, se só se refere aos jogos ilícitos, ou a qualquer jogo de azar. A
maioria afirma que pode ser qualquer jogo de azar, desde que
praticado no âmbito do local de trabalho ou, se praticado fora, que
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repercuta negativamente no ambiente de trabalho. Do contrário, não
caberia ao empregador julgar o comportamento do empregado em
sua vida privada. A falta exige habitualidade da conduta, ou seja, o
empregado deve jogar constantemente, de forma que sua atividade
laboral reste inequivocamente prejudicada pelo vício.
3.3.13 Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da
profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.
A falta grave ora em exame foi inserida no texto normativo da CLT, no art. 482, m,
pela Lei n. 13.467/2017.Por meio dessa norma a perda da habilitação ou de qualquer outro
requisito estabelecido em lei para o exercício da profissão, desde que em decorrência de
conduta dolosa do empregado, será motivo suficiente para a resolução contratual por
inexecução faltosa. Exemplos não faltam para a situação, mas dois são reiterados: motorista
que, por ingestão intencional de bebida alcoólica, é apenado com a perda da habilitação
para dirigir durante determinado período e advogado-empregado que por ato de
improbidade é suspenso pela OAB. (MARTINEZ ,2020, p.1236)
De acordo com o que ensina Leite (2018, p.937) além das figuras de justa causa
previstas no art. 482 da CLT, outras há espalhadas por outros dispositivos celetizados, tais
como:
• a do aprendiz que tem desempenho insuficiente ou não
consegue adaptar-se ao trabalho; que comete falta disciplinar grave;
ou que tenha ausência injustificada à escola que implique perda do
ano letivo (CLT, art. 433, I, II e III);
• a do ferroviário que, nos casos de urgência ou acidente,
recusa-se, sem causa justificada, à execução de serviço extraordinário
(CLT, art. 240, parágrafo único);
• a do empregado que se recusa, injustificadamente, a observar
as instruções e procedimentos relativos à segurança do trabalho ou
a usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo
empregador (CLT, art.
158, parágrafo único).
3.4 Verbas rescisórias devidas.
Neste caso o empregado não faz jus a todas as verbas rescisórias, mas somente as
verbas que ensina Romar (2018, p.573):
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A prática de justa causa pelo empregado implica na rescisão imediata
do contrato de trabalho por prazo determinado. Neste caso, são
devidas as seguintes verbas rescisórias: saldo de salário; férias
vencidas, acrescidas de 1/3, se houver.
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As férias vencidas serão pagas até nas dispensas com justa causa. As proporcionais
devem ser quitadas nas terminações dos contratos de trabalho na razão de 1/12 avos por
cada mês trabalhado. Assim, o empregado que ganha R$500,00 por mês e laborou 4 meses
em período aquisitivo perceberá R$166,66 na proporção de 4/12 avos de férias, ou seja,
seu salário será dividido por 12 e depois multiplicado pelo número de avos ou meses
trabalhados (observar a Súmula nº 386 do STJ, para efeitos de IRRF). (VIVEIROS, 2018, p.117)
3.5 Rescisão do Contrato com Prazo Determinado
Nos contratos que tenham tempo determinado, o empregador que, sem justa causa,
despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a
remuneração a que teria direito até o termo do contrato. (Martinez ,2020, p.1189)
Nos contratos a termo, as dispensas realizadas pelo empregador antes do término
do prazo estipulado importam em uma indenização em favor do empregado,
correspondente à metade do valor dos salários que este receberia até o seu cobro. Por
exemplo, o empregado percebe R$1.000,00 por mês e trabalha sob a égide de um contrato
por prazo determinado de 12 meses. Se o empregador resolver dispensá-lo sem justa causa
com 6 meses de contrato cumprido, certamente será obrigado a pagar-lhe R$3.000,00 de
indenização, referente ao restante do prazo (6 meses) e divididos pela metade (3 meses).
(VIVEIROS,2018, p.253)
4 PRAZO PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
O pagamento das verbas rescisórias, poderá ser em dinheiro, depósito bancário ou
cheque visado, conforme acordem as partes (salvo se o empregado for analfabeto, caso
em que somente poderá ser em dinheiro ou depósito bancário — art. 477, § 4º, CLT).
(ROMAR, 2018, p.608)
Antes da reforma trabalhista os prazos para pagamento variavam. Isso também é
afirmado por Calvo (2020, p.369):
Quanto ao prazo para pagamento das verbas rescisórias, o § 6° do
art. 477 da CLT sofreu alterações na Reforma Trabalhista. Vejamos a
sua antiga redação: Art. 477. (...) § 6º O pagamento das parcelas
constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá
ser efetuado nos seguintes prazos: a) até o primeiro dia útil imediato
ao término do contrato; ou b) até o décimo dia, contado da data da
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notificação da demissão, quando da ausência do aviso-prévio,
indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.
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Após a reforma tanto a entrega da documentação da rescisão quanto sua quitação
devem ser feitas em 10 dias após o fim do contrato, conforme define Cavalcante e Neto
(2019, p.1090):
A entrega dos documentos comprobatórios (comunicação da
extinção contratual aos órgãos competentes) e o pagamento das
verbas rescisórias devem ser efetuados no prazo de dez dias
contados a partir do término do contrato). Isso significa que o prazo
será sempre de dez dias, caso o aviso prévio seja laborado ou
indenizado.
4.1 Multa por Atraso do Pagamento das Verbas Rescisórias
O pagamento das verbas rescisórias fora do prazo previsto no art. 477, § 6º, da CLT sujeita o empregador ao pagamento de
multa administrativa em valor previsto pelo Ministério do Trabalho e Emprego e de multa em favor do empregado, no valor equivalente
ao seu salário, devidamente corrigido, salvo quando o trabalhador comprovadamente der causa à mora (art. 477, § 8º, CLT). (ROMAR,
2018, p.608).

5 CONCLUSÃO
No contrato por prazo indeterminado o empregador deve pagar as seguintes verbas
rescisórias ao empregado demitido na modalidade dispensa sem justa causa: saldo de
salários; aviso prévio; décimo terceiro proporcional; férias vencidas, acrescidas de um terço,
se houver; férias proporcionais, acrescidas de um terço; indenização de 40% em cima do
total dos depósitos do FGTS e entregar a guia do seguro-desemprego ao empregado para
que este possa solicitar em uma agência da caixa econômica seu benefício. Caso essa
dispensa ocorra trinta dias antes da data base do empregado, o empregador deve pagar
um salário mensal do empregado a título de indenização adicional.
Já no contrato por prazo indeterminado na modalidade dispensa por justa causa o
empregador paga um número menor de verbas ao empregado demitido, são elas: saldo
de salário; férias vencidas, acrescidas de um terço, se houver. Neste caso o funcionário
demitido também não receberá nem o FGTS nem a guia do seguro-desemprego.
A rescisão antecipada sem justa causa por iniciativa do empregador nos contratos
de trabalho por prazo determinado gera o pagamento das seguintes verbas rescisórias:
saldo de salário; décimo terceiro proporcional; férias vencidas, acrescidas de um terço, se
houver; férias proporcionais, acrescidas de um terço; liberação do saldo do FGTS acrescido
de 40% em cima do seu total; indenização correspondente ao valor da metade dos salários
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que lhe seriam devidos até o fim do contrato. No caso de justa causa só tem direito a: saldo
de salário; férias vencidas, acrescidas de um terço, se houver.
O prazo máximo para o pagamento de todas as verbas rescisórias ao empregado
demitido é de 10 dias contados do término do contrato de trabalho, sob pena do
empregador pagar multa equivalente a seu salário.
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Portanto todo empregado deve zelar pelo seu emprego. Lembrar o quanto foi difícil
conseguir uma vaga que está cada vez mais disputada no mercado de trabalho, assim
como toda empresa deve pagar dentro do prazo todas as verbas trabalhistas a que tem
direito o empregado demitido.
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Resumo: O presente estudo objetiva analisar criticamente a alteração promovida pela Lei
n. 13.964/2019 no que tange à possibilidade de execução provisória da pena prevista no
art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal (CPP). Para isso, pesquisa a doutrina e a
jurisprudência relacionadas ao tema.
Sumário: 1. Introdução. 2. Execução Provisória da Pena e Presunção de Inocência. 3. Da
não vinculação do Poder Legislativo às decisões do STF. 4. Das consequências do backlash.
5. Da (im)possibilidade de reação por meio de emenda constitucional para restringir a
presunção de inocência. 6. O contraponto: os princípios da vedação ao retrocesso e da
máxima efetividade dos direitos fundamentais. 7. Princípio da vedação ao retrocesso 8.
Princípios da interpretação pro homine e da máxima efetividade. 9. Precedentes recentes
sobre o tema. 10. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o escopo de discutir a (in)constitucionalidade da alteração
promovida pela Lei n. 13.964/2019 no que tange à possibilidade de execução provisória da
pena prevista no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal (CPP).
A Lei nº. 13.964 de 24 de dezembro de 2019, o dito “Pacote Anticrime” deu a
seguinte redação ao art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal (CPP):
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
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I – no caso de condenação:
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e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em
que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze)
anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com
expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do
conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Ocorre que, em 7 de novembro de 2019, menos de 2 meses antes da referida
alteração legislativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar as Ações
Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 firmou o entendimento pela
constitucionalidade do artigo 283, caput, do Código de Processo Penal, concluindo no
sentido de que não cabe a execução provisória da pena. O referido artigo assim dispunha:
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão
temporária ou prisão preventiva. (Redação dada pela Lei nº 12.403,
de 2011).
A redação atual, também dada pela Lei nº 13.964 de 2019, assim dispõe:
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação
criminal transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)
Percebe-se que não houve alteração substancial do dispositivo, que permanece
admitindo a prisão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tratase de previsão que se compatibiliza com o texto constitucional, pois concretiza o Estado
de Inocência previsto no art. 5º, LVII, da CRFB/1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória;
O presente estudo toma como ponto de partida, diante de todo o exposto, a
detecção de uma patente contradição: de um lado, a previsão legal admitindo a execução
da pena em caráter provisório; de outro, a manifestação da mais alta Corte do país
objetando tal medida, e mesmo a própria legislação (constitucional e infra) impondo
obstáculos a aplicação da reprimenda penal nestes termos.
Tal contradição revela a necessidade de se avaliar a constitucionalidade do
dispositivo legal acima referenciado, que autoriza a execução provisória da pena, pelas
razões a serem expostas na sequência.
2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
A nova redação dada ao art. 492, I, “e”, do CPP estabelece a execução provisória da
pena, que consiste no início do cumprimento da pena imposta, mesmo que a decisão
condenatória ainda não tenha transitado em julgado.
Ocorre que tal previsão afronta o princípio da presunção de inocência, insculpido
no art. 5º, LVII, da CRFB/88, conforme entendimento atual do STF, firmado por seu Plenário
no julgamento da ADC 43/DF, da ADC 44/DF e da ADC 54/DF é no sentido de que é
proibida a chamada “execução provisória da pena”:
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA
NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a
condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia
versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que
direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso
na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não
admite forma provisória.
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Importante estabelecer o conteúdo deste princípio. Aury Lopes Júnior75 ensina
que a essência da presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões: norma
de tratamento, norma probatória e norma de julgamento.
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Como norma de tratamento, a presunção de inocência impõe um verdadeiro
dever de tratamento (na medida em que exige que o réu seja tratado como inocente),
que atua em duas dimensões: interna ao processo e exterior a ele.
Internamente, é a imposição – ao juiz – de tratar o acusado efetivamente como
inocente até que sobrevenha eventual sentença penal condenatória transitada em
julgado.Isso terá reflexos, entre outros, no uso excepcional das prisões cautelares.
Na dimensão externa ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção
contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) do réu. Significa dizer que a
presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da imagem, dignidade e
privacidade) deve ser utilizada como verdadeiro limite democrático à abusiva exploração
midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial.
O conteúdo fundamental do postulado em exame impõe que, no processo penal,
não exista distribuição de cargas probatórias, como no processo civil, senão mera
atribuição de carga ao acusador, de modo que a carga da prova é inteiramente do acusador
(pois, se o réu é inocente, não precisa provar nada).
A presunção de inocência, tomada como norma probatória, exige que o material
de prova necessário para a afastar seja produzido pelo órgão acusador de modo lícito e
tenha conteúdo para incriminador.
No cumprimento de seu ônus probatório, a acusação deverá utilizar apenas de
provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração,
em todos os seus aspectos.
Esse significado da presunção de inocência é objetivo e antecede, por motivos
lógicos, o seu significado de norma de juízo. Não se admite, ainda, nenhum tipo de
inversão de carga probatória, sendo censuráveis – por violadores da presunção de
inocência – todos os dispositivos legais neste sentido.
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e
valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, vale acrescentar
75 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. – 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, np.
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a garantia de ser julgado com base em prova e não meros atos de investigação ou
elementos informativos do inquérito.
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Por fim, como norma de julgamento, a presunção de inocência é uma norma para
o juízo, diretamente relacionada à definição e observância do standard probatório,
atuando no nível de exigência de suficiência probatória para um decreto condenatório.
Difere-se da norma probatória na medida em que atua na perspectiva subjetiva,
ao passo que as regras probatórias têm natureza objetiva. Trata-se de uma regra que
incide após a norma probatória, pois somente poderá ocorrer sobre o material já
produzido.
3. DA NÃO VINCULAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ÀS DECISÕES DO STF
Explicitado o conteúdo da presunção de inocência, é importante ter em mente
que as decisões do STF, mesmo em controle concentrado de constitucionalidade (como
ocorreu no já citado julgamento das ADC’s 43, 44 e 54), não vinculam o Poder Legislativo
em sua função típica de legislar.
Evita-se, dessa forma, o fenômeno da “Fossilização da Constituição” com a
possibilidade da reação legislativa (“backlash legislativo”). Nesse sentido:
O efeito vinculante e a eficácia contra todos (“erga omnes”), que
qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere
em sede de controle normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre
os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não
se estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao
legislador, que pode, em consequência, dispor, em novo ato
legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação
anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que
no âmbito de processo de fiscalização concentrada de
constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à
autoridade das decisões do STF. Doutrina. Precedentes.
Inadequação, em tal contexto, da utilização do instrumento
processual da reclamação.
(STF. PLENÁRIO. AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 13.019 DISTRITO
FEDERAL. RELATOR MIN. CELSO DE MELLO. 19/02/2014.)
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E também a doutrina76:
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O efeito vinculante em ADI e ADC, na linha de interpretação dada
pelo STF, não atinge o Poder Legislativo no exercício de sua função
típica de legislar, produzindo eficácia contra todos e efeito
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal (exceto, entendemos, no exercício por esses órgãos de
suas funções atípicas de caráter normativo, como, para se ter um
exemplo, quando o Presidente da República edita medida provisória
— ato normativo).
Ao analisar a possibilidade de vinculação também para o Legislativo
(no caso de sua função típica), essa possível interpretação (diversa
da literalidade constitucional) significaria o inconcebível fenômeno
da fossilização da Constituição.
O Legislativo, assim, poderá, inclusive, legislar em sentido diverso
da decisão dada pelo STF, ou mesmo contrário a ela, sob pena, em
sendo vedada essa atividade, de significar inegável petrificação da
evolução social.
O tema está intimamente ligado ao que se costuma denominar
Constitucionalismo Democrático e Backlash (Reação Social em Razão de Decisão da
Corte)77:
Em sua denotação clássica, o termo está relacionado a uma reação
brusca ou contragolpe de uma roda ou conjunto de rodas
conectadas em um mecanismo em razão de movimento não
uniforme ou pressão súbita aplicada (Oxford English Dictionary).
Em momento seguinte, a palavra passou a ser utilizada no contexto
político para descrever reações desencadeadas por mudanças
bruscas e ameaçadoras do status quo, destacando-se aqui, por
76 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, np.
77 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
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exemplo, reações aos movimentos de conquista de direitos civis e
aos movimentos feministas em busca de direitos etc.
Finalmente, Post e Siegel observam que a doutrina norte-americana
passou a empregar o termo backlash — nesse sentido de reação, a
partir do papel desempenhado pelas Cortes em relação a temas
extremamente delicados para o seu momento histórico, como a
separação entre brancos e negros em escolas do Sul dos Estados
Unidos (Brown v. Board of Education) e o reconhecimento da
possibilidade da interrupção da gravidez até o primeiro trimestre
(Roe v. Wade), dentre tantos outros.
Conforme explicam, a maioria dos autores refere-se ao fenômeno
backlash sob a perspectiva dos tribunais e considerando o risco que
a decisão, sem o apoio popular, possa trazer à própria existência (e
legitimidade) do Poder Judiciário.
Dessa forma, fato é que o Poder Legislativo não estava - nem poderia estar impedido de promover a alteração ora analisada.
O que não inibe, por outro lado, a análise da constitucionalidade ou não da
novidade legislativa.
4. DAS CONSEQUÊNCIAS DO BACKLASH
A alteração promovida pelo “pacote anticrime” permitindo a execução provisória
da pena já nasceu com presunção de inconstitucionalidade.
Isso porque, embora, como regra, as leis nasçam com presunção de
constitucionalidade, nos casos em que há decisões proferidas em sede de controle
concentrado de constitucionalidade pela Corte Constitucional, eventual lei que repita o já
decidido nascerá com presunção de Inconstitucionalidade, sendo do Legislador o ônus de
apontar as eventuais mudanças nas premissas fáticas ou jurídicas que justificariam a
inovação normativa em desacordo com o firmado jurisprudencialmente.
Tal assertiva vem extraída da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 5105/DF. Na ocasião, ademais, o voto do Ministro Luiz Fux assentou
entendimento que delimita a aplicabilidade de tal comando.
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Com efeito, no caso de reversão jurisprudencial (reação legislativa) proposta por
meio de emenda constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas restritas hipóteses de
violação aos limites previstos no art. 60, e seus §§, da CF/88.
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Em suma, se o Congresso editar uma emenda constitucional buscando alterar a
interpretação dada pelo STF para determinado tema, essa emenda somente poderá ser
declarada inconstitucional se ofender uma cláusula pétrea ou o processo legislativo para
edição de emendas.
Por outro lado, no caso de reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, a
lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nasce com presunção relativa de
inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador o ônus de demonstrar,
argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima.
Assim, para que tal lei seja considerada válida, o Congresso Nacional deverá
comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou a decisão do STF
no passado não mais subsistem. O Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de
mutação constitucional pela via legislativa.
Com efeito, parece não ter havido qualquer possibilidade de alteração das
premissas fáticas e jurídicas, tendo em vista que o “pacote anticrime” veio pouco mais de
um mês após a decisão do STF.
5. DA (IM)POSSIBILIDADE DE REAÇÃO POR MEIO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
PARA RESTRINGIR A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Como se destacou, o art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela Lei nº. 13.964
de 2019 (“Pacote Anticrime”) já surgiu com presunção de inconstitucionalidade, conforme
jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal acima referenciada, uma vez que se
trata de alteração promovida por lei ordinária e que contraria decisão realizadapor meio
de controle concentrado de constitucionalidade.
Todavia, há Proposta de Emenda à Constituição nº 410 de 2018 objetivando dara
seguinte redação ao inciso LVII do art. 5º da CRFB/88:
LVII – ninguém será considerado culpado até a confirmação de
sentença penal condenatória em grau de recurso
Importante também discutir a possibilidade dessa eventual alteração. A
indagação que se coloca diante da Proposta de Emenda Constitucional em exame é se a
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pretendida inovação normativa ofende a cláusula pétrea prevista no inciso IV do § 4º do
art. 60 da CRFB/88. A saber:
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
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§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
IV - os direitos e garantias individuais.
Inicialmente, vale recordar que a Emenda Constitucional pode ser objeto do
controle de constitucionalidade. Nesse sentido, assinala Barroso78:
É pacífica a possibilidade de controle de constitucionalidade de
emenda à Constituição. Sujeita-se ela à fiscalização formal e material:
há conteúdos que não podem constar de emenda, por força de
interdições constitucionais denominadas cláusulas pétreas (art. 60, §
4º).
Esse também é o posicionamento do STF:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO
DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o
controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de
lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a
jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade
do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar
mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no
processo de aprovação de lei ou emenda constitucional
incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o
processo legislativo” (MS 32033, Relator: Min. GILMAR MENDES,
Relator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado
em 20/06/2013)
78 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 6 ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
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Sedimentada a possibilidade de controle de constitucionalidade de Emendas, é
importante que se enfrente os limites desse controle.
Conforme ensina Lenza, o poder constituinte originário também estabeleceu
algumas vedações materiais, ou seja, definiu um núcleo intangível, comumente chamado
pela doutrina de cláusulas pétreas.
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Nesse sentido (e inovando o disposto no art. 50, § 1º, da Constituição de 1967,
que previa como cláusulas pétreas apenas a Federação e a República), não será objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto
direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes e os direitos e garantias
individuais.
No entanto, o posicionamento majoritário é no sentido de que isso não significa,
como já interpretou o STF, que a matéria em questão não possa ser modificada. O que
não se admite é reforma que tenda a abolir, repita-se, tais direitos, dentro de um
parâmetro de razoabilidade. É o que explica o professor Ingo Sarlet79:
Com efeito, o dilema que se segue diz respeito ao nível de proteção
efetivamente atribuído aos assim designados conteúdos “pétreos”,
em suma, o quanto são “pétreas” as “cláusulas pétreas”. É certo que
a condição de limite material ao poder de reforma constitucional
não implica absoluta imutabilidade dos conteúdos como tais
assegurados.
Por outro lado, não é de fácil determinação o momento no qual
determinada emenda à Constituição efetivamente tende a abolir o
conteúdo protegido. Tal aferição apenas poderá ocorrer à luz do
caso concreto, cotejando-se o conteúdo da emenda com a decisão
fundamental integrante do rol das “cláusulas pétreas”, o que
igualmente – vale enfatizar - se impõe na hipótese de incidir alguma
limitação material implícita.
Além disso, verifica-se que uma abolição efetiva, para efeitos do
controle da constitucionalidade da reforma, pode ser equiparada a
79 SARLET, Ingo Wolfgang. Proteção de direitos findamentais diante das emendas constitucionais (parte 2).
Portal Consultor Jurídico (Conjur). 20 mai. 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-mai20/direitos-fundamentais-protecao-direitos-fundamentais-diante-emendas-parte>
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uma abolição “tendencial”, já que ambas as hipóteses foram
expressamente vedadas pelo constituinte.
De acordo com a lição da doutrina majoritária, as “cláusulas pétreas”
de uma Constituição não objetivam a proteção dos dispositivos
constitucionais em si, mas, sim, dos princípios (e regras) neles
plasmados, não podendo os mesmos ser esvaziados por uma
reforma constitucional. Nesse sentido, é possível sustentar que as
“cláusulas pétreas” contêm, em regra, uma proibição de ruptura de
determinados princípios constitucionais.
Uma mera modificação no enunciado do dispositivo não
conduz,
portanto,
necessariamente
a
uma
inconstitucionalidade, desde que preservado o sentido do
preceito e não afetada a essência do princípio objeto da
proteção.
De qualquer modo, é possível comungar do entendimento de
que a proteção imprimida pelas “cláusulas pétreas” não implica
a absoluta intocabilidade do bem constitucional protegido
(GRIFO NOSSO).
A partir dessa premissa seria sustentável dizer que a PEC 410/2018, acaso
aprovada, não seria inconstitucional, uma vez que não atingiria o núcleo essencial desse
direito fundamental.
Por sua vez, a definição a respeito do que viria a compor o comentado núcleo
representa um convite à analise das normativas internacionais que cuidam da matéria,
notadamente, as próprias previsões inseridas no Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos (PIDCP) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), ambos
incorporados ao nosso ordenamento, segundo o STF, com status supralegal80, embora
80 A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
(PIDCP) são tratados de direitos humanos, mas que não foram aprovados segundo as regras do art. 5º, § 3º
da CF/88 (porque são anteriores à EC 45/2004, que acrescentou este § 3º). Isso significa que esses tratados
possuem status supralegal no Brasil.
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hajadoutrina abalizada – como a professora Flávia Piovesan81 - defendendo que são, pelo
menos, materialmente constitucionais.
Aliás, o Supremo já se manifestou sobre a supralegalidade da CADH (e também
do PIDCP), entre outros, no julgamento da ADI 5240:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

1. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe,
em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida
deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, posto
ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais
sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro,
legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação
sugere-se “audiência de apresentação”. (ADI 5240, Relator Min. LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2015)
Neste sentido, vale trazer as previsões dos mencionados Tratados Internacionais:
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
ARTIGO 14. 2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que
se presuma sua inocência enquanto não for legalmente
comprovada sua culpa.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS
(PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA) – DECRETO Nº 678, DE 6
DE NOVEMBRO DE 1992
ARTIGO 8. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente
sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:
Conforme se vê, os dois documentos referenciados tratam da presunção legal de
culpa, que é um conceito vago, permitindo ampla margem ao legislador para que defina
o momento em que a presunção de inocência deverá ser tida como elidida.
81 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7 ed. São Paulo: Saraiva,
2006.
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Portanto, aqui se nota um argumento favorável à PEC 410/2018, pois não estaria
sendo violado o núcleo essencial desse direito fundamental (humano), tendo como
referências os próprios instrumentos acima citados.
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6. O CONTRAPONTO: OS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO E DA MÁXIMA
EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Para o desenvolvimento do argumento que aqui se pretende desenvolver é
essencial ter em mente algumas premissas nas quais se fundam nosso Estado Democrático
de Direito. Como ensina Barroso82:
A ideia de Estado democrático de direito, consagrada no art. 1º da
Constituição brasileira, é a síntese histórica de dois conceitos que
são próximos, mas não se confundem: os de constitucionalismo e
de democracia.
Constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e
supremacia da lei (Estado de direito, rule of law, Rechtsstaat).
Democracia, por sua vez, em aproximação sumária, traduz-se em
soberania popular e governo da maioria.
Longe
de
serem
conceitos
antagônicos,
portanto,
constitucionalismo e democracia são fenômenos que se
complementam e se apoiam mutuamente no Estado
contemporâneo.
No mundo moderno, os objetivos da Constituição podem ser assim
sistematizados:
a) Institucionalizar um Estado democrático de direito, fundado na
soberania popular e na limitação do poder;
b) Assegurar o respeito aos direitos fundamentais;
c) Contribuir para o desenvolvimento econômico e para a justiça
social;
d) Prover mecanismos que garantam a boa administração, com
82 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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racionalidade e transparência nos processos de tomada de decisão,
de modo a propiciar governos eficientes e probos.
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Adota-se aqui, portanto, uma visão substancialista, e não
procedimentalista da Constituição e da jurisdição constitucional. No
ambiente da democracia deliberativa, a Constituição deve conter –
e juízes e tribunais devem implementar – direitos fundamentais,
princípios e fins públicos que realizem os grandes valores de uma
sociedade democrática: justiça, liberdade e igualdade.
Os direitos fundamentais (e humanos) são verdadeiras garantias do cidadão em
face do Estado – tidos como conquistas civilizatórias. Por isso, não podem ser negociados
ao bel prazer de eventual maioria que anseia por mais punição a qualquer custo. A tal
assertiva acrescenta-se a problematização do Estado de Coisas Inconstitucional que vive
o sistema carcerário brasileiro, já reconhecido pelo Supremo:
CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA
PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de
descumprimento de preceito fundamental considerada a situação
degradante das penitenciárias no Brasil.
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
NACIONAL
–
SUPERLOTAÇÃO
CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA –
VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS
ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL –
CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e
persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas
estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação
depende de medidas abrangentes de natureza normativa,
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional
ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”.
FUNDO PENITENCIÁRIO
NACIONAL
–
VERBAS
–
CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias,
o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo
Penitenciário Nacional.
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão
obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos
Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de
custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do
momento da prisão.
(ADPF 347 MC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
j.09.09.2015)
A demanda pela admissão da execução provisória da pena só tende a piorar essa
realidade. É verdadeira legislação penal simbólica83 que não resolve (sequer atenua)
qualquer problema. A respeito do conceito de direito penal simbólico, vale trazer breve
explicação.
Diante de certa insatisfação da sociedade, a legislação-álibi (ou simbólica)
aparece como uma resposta pronta e rápida do governo e do Estado. Busca dar uma
aparente solução para problemas da sociedade, mesmo que mascarando a realidade.
Destina-se, como aponta Neves, a criar a imagem de um Estado que responde
normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as respectivas relações sociais
não sejam realmente normatizadas de maneira consequente conforme o respectivo texto
legal.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a legislação-álibi constitui uma forma de
manipulação ou de ilusão que imuniza o sistema político contra outras alternativas,
desempenhando uma função ideológica.
Tal constatação evidencia uma instrumentalização da legislação penal em favor
de objetivos simbólicos – o que é inaceitável. Daí a necessidade de se invocar a aplicação
de princípios que possam obstar o avanço da legislação punitiva na direção em comento.
Neste sentido, oportuna a referência aos postulados da “vedação ao retrocesso”
e da “máxima efetividade”, cujo conteúdo verá sucintamente comentado abaixo.
83 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
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Tais princípios se afiguram como instrumentos para conter a indesejável
fragilização de direitos (conquistados a tanto custo) aqui detectada.
7. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO
Tradicionalmente, a literatura jurídica dividia os direitos humanos em três
gerações ou dimensões, como ensina o professor André de Carvalho Ramos84:
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A teoria das gerações dos direitos humanos foi lançada pelo jurista
francês de origem checa, Karel Vasak, que, em Conferência proferida
no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo
(França), no ano de 1979, classificou os direitos humanos em três
gerações, cada uma com características próprias.
Posteriormente, determinados autores defenderam a ampliação da
classificação de Vasak para quatro ou até cinco gerações.
Cada geração foi associada, na Conferência proferida por Vasak, a
um dos componentes do dístico da Revolução Francesa: “liberté,
egalité et fraternité” (liberdade, igualdade e fraternidade).
Assim, a primeira geração seria composta por direitos referentes à
“liberdade”; a segunda geração retrataria os direitos que apontam
para a “igualdade”; finalmente, a terceira geração seria composta por
direitos atinentes à solidariedade social (“fraternidade”).
O princípio da vedação ao retrocesso, por sua vez, teria relação especialmente
com os direitos ditos sociais ou de “segunda dimensão”, pois, de acordo com uma visão
tradicional (e retrógrada), esses seriam de implementação progressiva, enquanto os ditos
direitos de primeira dimensão seriam de aplicação imediata.
No entanto, a doutrina moderna e mesmo os instrumentos internacionais já
reconhecem a indivisibilidade, a interdependência e a unidade dos direitos humanos (e
fundamentais). Nessa linha, o art. 5º da Declaração de Viena de 1993:
5. Todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis,
interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional
84 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 6 ed. Saraiva. 2019
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tem de considerar globalmente os Direitos do homem, de forma
justa e equitativa e com igual ênfase
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De acordo com André de Carvalho Ramos, a indivisibilidade consiste no
reconhecimento de que todos os direitos humanos possuem a mesma proteção jurídica,
uma vez que são essenciais para uma vida digna. A indivisibilidade possui duas facetas.
A primeira implica reconhecer que o direito protegido apresenta uma unidade
incindível em si. A segunda faceta, mais conhecida, assegura que não é possível proteger
apenas alguns dos direitos humanos reconhecidos, zelando pelo mínimo existencial.
A interdependência ou inter-relação consiste no reconhecimento de que todos os
direitos humanos contribuem para a realização da dignidade humana, interagindo para a
satisfação das necessidades essenciais ao indivíduo, o que exige, novamente, a atenção
integral a todos os direitos humanos, sem exclusão.
Dessa forma, é possível sustentar também o princípio da vedação ao retrocesso
para o presente caso da presunção de inocência. Conforme defende Lenza85:
O legislador, ao regulamentar os direitos, deve respeitar o seu
núcleo essencial, dando as condições para a implementação dos
direitos constitucionalmente assegurados.
E o Judiciário deve corrigir eventual distorção para se assegurar a
preservação do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.
Ainda, nesse mesmo contexto, deve ser observado o princípio da
vedação ao retrocesso, isso quer dizer, uma vez concretizado o
direito, ele não poderia ser diminuído ou esvaziado, consagrando
aquilo que a doutrina francesa chamou de effet cliquet.
Entendemos que nem a lei poderá retroceder, como, em igual
medida, o poder de reforma, uma vez que a emenda à Constituição
deve resguardar os direitos sociais já consagrados.
Em que pese haver vozes na doutrina em favor de tal ideia (a exemplo de Lenza),
esse não parece ser o posicionamento consolidado no STF recentemente, conforme se
85 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 22. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018.
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depreende da decisão de relatoria do Ministro Celso de Mello na ADI 6218 MC/RS, em 10
de dezembro de 2019.
Lado outro, é também possível detectar na Jurisprudência da Corte decisões em
favor da aplicação do princípio em exame para todos os direitos fundamentais, a despeito
da geração que integrem. Nesse sentido, o exposto pelo Ministro Ricardo Lewandowski86:
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Independentemente da geração a que pertençam, milita a favor dos
direitos fundamentais, em especial dos sociais, o princípio da
proibição do retrocesso, plasmado no art. 30 da Declaração Universal
dos Direitos do Homem de 1948, da ONU, cuja redação é a seguinte:
"Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada
como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do
direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato
destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui
estabelecidos".
Em lição muito oportuna, considerada a quadra pela qual passamos,
o jurista português Gomes Canotilho pontua que a "proibição do
retrocesso nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas
[...], mas o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos
adquiridos", sob pena de afronta aos postulados da legítima
confiança e da segurança dos cidadãos. Isso porque "o núcleo
essencial dos direitos já realizado e efetivado através de medidas
legislativas [...] deve considerar-se constitucionalmente garantido",
sendo inconstitucional a sua supressão, "sem a criação de outros
esquemas alternativos ou compensatórios".
O princípio da proibição do retrocesso, portanto, impede que, a
pretexto de superar dificuldades econômicas, o Estado possa, sem
uma contrapartida adequada, revogar ou anular o núcleo essencial
dos direitos conquistados pelo povo. É que ele corresponde ao
mínimo existencial, ou seja, ao conjunto de bens materiais e
imateriais sem o qual não é possível viver com dignidade.
8. PRINCÍPIOS DA INTERPRETAÇÃO PRO HOMINE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE
86 LEWANDOWSKI, Ricardo. FOLHA DE S. PAULO / SP - OPINIÃO - pág.: A03. Qui, 1 de Fevereiro de 2018
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É praticamente pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que
nenhum direito seria absoluto. Por outro lado, há posições respeitadas na literatura
jurídica em favor da ideia deque a vedação à tortura e à escravidão representariam direitos
absolutos, o que foi decidido pela Corte IDH no Caso Tibi vs. Equador. Nessa linha,
ensinam Caio Paiva e Thimotie Heemann87:
Existe um regime jurídico internacional de proibição absoluta de
todas as formas de tortura, tanto física como psicológica, regime que
pertence hoje em dia ao domínio do ius cogens. A proibição da tortura
é completa e inderrogável, ainda que nas circunstâncias mais difíceis,
tais como a guerra, ameaça de guerra, luta contra o terrorismo e
quaisquer outros delitos, estado de sítio ou de emergência, comoção
ou conflito interior, suspensão de garantias constitucionais,
instabilidade política interna ou outras emergências ou calamidades
públicas
Em sentido semelhante, vale destacar a definição de norma de jus cogens prevista
no art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969.
Artigo 53 - Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de
Direito Internacional Geral (jus cogens)
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com
uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da
presente Convenção, uma norma imperativa de Direito
Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela
comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma
da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser
modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da
mesma natureza.
Ancorados na premissa de que, em regra, os direitos não são absolutos, há quem
defenda a relativização da presunção da inocência em nome da soberania dos veredictos,
prevista no art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88. Tal posição merece ser aqui rebatida.
87 PAIVA, Caio; HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. 3 ed. Belo
Horizonte. CEI, 2020.
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O primeiro ponto a se alertar é que a soberania dos veredictos é um direito
fundamental do cidadão e, como tal, não pode ser usado para afastar ou relativizar outro
direito fundamental do mesmo titular.
O segundo ponto é que, mesmo nos casos julgados pelo Tribunal do Júri, é possível
recorrer de eventual sentença condenatória, conforme art. 593, III, do CPP.
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Aliás, o duplo grau de jurisdição é inclusive um direito humano reconhecido e
garantido pela Corte IDH, conforme Caso Mohamed vs. Argentina. Como trazem Caio
Paiva e Thimotie Heemann, para a Corte IDH, o direito ao recurso a que se refere a CADH
(art. 8.2.h) deve ser um recurso ordinário, que possa analisar questões fáticas, probatórias
e jurídicas nas quais se baseia a sentença impugnada,já que existe uma interdependência
entre as determinações fáticas e a aplicação do direito, de forma que uma equivocada
determinação dos fatos implica uma equivocada ou indevida aplicação do direito.
Ainda sobre o tema, importante as lições de Aury Lopes Júnior88 sobre o dito
príncipio in dubio pro societate e a soberania dos veredictos:
Questionamos, inicialmente, qual é a base constitucional do in
dubio pro societate? Nenhuma. Não existe.
Por maior que seja o esforço discursivo em torno da soberania do
júri, tal princípio não consegue dar conta dessa missão.
Não há como aceitar tal expansão da soberania a ponto de negar a
presunção constitucional de inocência. A soberania diz respeito à
competência e limites ao poder de revisar as decisões do júri.
Não se pode admitir que os juízes pactuem com acusações
infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado
pela Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus,
enviando-lhes para o Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso
risco que representa o julgamento nesse complexo ritual judiciário.
Também é equivocado afirmar-se que, se não fosse assim, a
pronúncia já seria a condenação do réu.
A pronúncia é um juízo de probabilidade, não definitivo, até porque,
após ela, quem efetivamente julgará são os jurados, ou seja, é outro
88 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. – 17. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.
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julgamento a partir de outros elementos, essencialmente aqueles
trazidos no debate em plenário.
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Portanto, a pronúncia não vincula o julgamento, e deve o juiz evitar
o imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver
elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e
materialidade. A dúvida razoável não pode conduzir a pronúncia.
O postulado em exame não é compatível com o Estado Democrático de Direito,
onde a dúvida não pode autorizar uma acusação, colocando uma pessoa no banco dos
réus.
O Ministério Público, como defensor da ordem jurídica e dos direitos individuais e
sociais indisponíveis, não pode, com base na dúvida, manchar a dignidade da pessoa
humana e ameaçar a liberdade de locomoção com uma acusação penal.
Não há nenhum dispositivo legal que autorize a aplicação do princípio em questão.
O ônus da prova, conforme repetidamente destacado neste trabalho, é do Estado e não
do investigado.
A alegação de que os jurados são soberanos não pode autorizar uma condenação
com base na dúvida. Portanto, parece não haver qualquer conflito entre o princípio da
presunção de inocência e a soberania dos veredictos.
E isso é reforçado por julgados mais recentes tanto da 5ª como da 6ª Turmas do
STJ envolvendo o tema se adequando aos precedentes do STF, que vem rechaçando a
pronúncia do acusado com base em um dito princípio do in dubio pro societate:
Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do
procedimento do júri constitui filtro processual com a função de
evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de
materialidade e indícios de autoria. É ilegal a sentença de pronúncia
com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de
igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à
decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento
delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal
disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata- se de
arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao
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Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser
em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial
como suficiente.
STJ - HC: 589270 GO, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 22/03/2021
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Note-se a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva (art. 413
do CPP) submetidos ao devido processo legal, carecendo, portanto,
a referenciada prova, de judicialização apta a embasar a pronúncia.
Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa.No Estado
Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas
não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida
após a superação do princípio da presunção de inocência, medida
que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do
devido processo legal.
Prova produzida extrajudicialmente. Elemento cognitivo formado sem
o devido processo legal, princípio garantidor das liberdades
públicas e limitador do arbítrio estatal. Na hipótese, optar pela
pronúncia implica considerar suficiente a existência de prova
inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se
precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser
produzido judicialmente. Ou seja, significa inverter a ordem de
relevância das fases da persecução penal, conferindo maior
juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as
garantias do devido processo legal em detrimento do processo
penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias
fundamentais.
Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da
perda de um dos bens mais caros ao cidadão: a liberdade, o Código
de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do
Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória, é verdade,
mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e
do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha
popular por vingança cega, desproporcional e injusta.
O standard probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de uma
decisão qualquer (exceto condenação de meritis). Por isso, a
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pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado, dado que
requer cognição mais aprofundada, não pode se contentar
unicamente com elementos probatórios que não foram submetidos
ao contraditório.Impossibilidade de se admitir a pronúncia de
acusado com base em indícios derivados do inquérito policial.
Precedentes.
STJ - HC: 560552 RS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, DJe 26/02/2021
No entanto, mesmo que houvesse, a solução passa pelos princípios da
interpretação pro homine e da máxima efetividade.
Nesse sentido, André de Carvalho Ramos esclarece que o critério da máxima
efetividade exige que a interpretação de determinado direito conduza ao maior proveito
do seu titular, com o menor sacrifício imposto aos titulares dos demais direitos em colisão.
Já o critério da interpretação pro homine exige que a hermenêutica dos direitos humanos
seja sempre aquela mais favorável ao indivíduo.
Nesse ponto, cumpre anotar a posição de Sarlet89, que defende, nos casos de
colisão e na ausência de possibilidade de concordância prática entre as normas, a
prevalência da norma que mais promova a dignidade da pessoa humana.
Há, ainda, o argumento de que o princípio da presunção de inocência favorece a
impunidade, principalmente dos réus com melhores condições financeiras.Tal ponto pode
também ser facilmente refutado.
Primeiro, porque, como já destacado, os direitos fundamentais são garantias do
indivíduo em face do Estado e a eventual ineficiência do Estado-Juiz não pode servir de
justificativa para restringir um direito do indivíduo.
Segundo, porque esse argumento não encontra respaldo nos fatos. Sabe-se que
as dificuldades financeiras são sim um eventual obstáculo no acesso à Justiça, como
89 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais, reforma do Judiciário e tratados internacionais de
direitos humanos.
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apontado pela 1ª Onda de Acesso à Justiça, exposta no Projeto Florença sobre as Ondas
Renovatórias de Acesso à Justiça, de Cappelletti e Garth90.
A suposta dificuldade do acesso aos tribunais superiores por réus pobres é
apontada por defensores da prisão após condenação em segunda instância como uma
dasjustificativas para o início do cumprimento da pena após duas condenações.
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Porém, para garantir que todos os membros da sociedade sejam capazes de
participar de forma igualitária do estabelecimento da ordem jurídica, independentemente
de sua particular condição de fortuna, o ordenamento jurídico fundamentalmente prevê
dois instrumentos de equalização do acesso à justiça: (i) a gratuidade de justiça; e (ii) a
assistência jurídica gratuita exercida pela Defensoria Pública.
E a Defensoria Pública, apesar da (inconstitucional) limitação orçamentária, cumpre
muito bem sua função91. Os números divulgados pelo STJ indicam, no entanto, que não
apenas os recursos dos réus mais pobres, atendidos pela Defensoria Pública, chegam a
Brasília como também eles costumam ser alvos de mais constrangimentos ilegais do que
os clientes atendidos por advogados: os ministros do tribunal concederam 35% dos
habeas corpus pedidos pelos defensores públicos de 2015 a 2017. Mesmo apresentando
menos habeas corpus ao todo, os advogados tiveram mais pedidos negados que as
Defensorias e a metade da taxa de sucesso: 17%.
Por fim, o terceiro e último argumento para rechaçar a tese de impunidade dos
mais ricos para sustentar eventual prisão em segunda instância: a inegável seletividade
penal. Afirma Nilo Batista92:
O sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo
igualmente as pessoas em função de suas condutas, quando na
verdade seu funcionamento é seletivo, atingindo apenas
determinadas pessoas, integrantes de determinados grupos sociais,
a pretexto de suas condutas. (As exceções, além de confirmarem a
regra, são aparatosamente usadas para a reafirmação do caráter
90 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública I. 3. ed. - Rio
de Janeiro: Forense, 2018.
91 DANTAS, Dimitrius. Defensoria Pública é responsável por quase metade dos recursos apresentados em
instâncias superiores. O Globo (versão eletrônica). Época. 29 out. 2019. Disponível em:<
https://epoca.globo.com/brasil/defensoria-publica-responsavel-por-quase-metade-dos-recursosapresentados-em-instancias-superiores-24048594>
92 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p.25
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igualitário). O sistema penal é também apresentado como justo, na
medida em que buscaria prevenir o delito, restringindo sua
intervenção aos limites da necessidade, quando de fato seu
desempenho é repressivo, seja pela frustração de suas linhas
preventivas, seja pela incapacidade de regular a intensidade das
respostas penais, legais ou ilegais. Por fim, o sistema penal se
apresenta comprometido com a proteção da dignidade humana,
quando na verdade é estigmatizante, promovendo uma degradação
na figura social de sua clientela.
Zaffaroni aponta a diferença (cifras ocultas) entre a criminalidade real e a
criminalidade registrada (ou aparente) e a seletividade decorrente dessa diferença. A regra
é que os reclusos sejam os mais vulneráveis e escolhidos pelas instituições policial e
judiciária (criminalização secundária) para adentrar no sistema carcerário93. Além disso, a
seletividade na criminalização ocorre já no âmbito legislativo (criminalização primária),
muito bem demonstrada empiricamente por Valois94.
A consequência de bradar pela punição dos mais ricos é punir ainda mais os menos
favorecidos. O sistema penal é seletivo por natureza.
9. PRECEDENTES RECENTES SOBRE O TEMA
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 25/10/2019, portanto antes do
julgamento das ADC’s já mencionadas, a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no Leading Case RE 1235340, do respectivo Tema 1068, em que
se discute “à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a
soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta
pelo Conselho de Sentença.”.
Após a alteração promovida pelo pacote anticrime, a questão já chegou aos
Tribunais de Sobreposição. Recentemente, em agosto deste ano (2021), a 6ª Turma do
STJ entendeu pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena.
Nesse sentido:
93 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos [A onda punitiva].
Tradução Sérgio Lamarão – Rio de Janeiro: Revan, 2003, 3 ed.
94 VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 2 ed. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017.
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PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA
IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E, DO
CPP. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NÃO ALTERADO. JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340 NÃO
CONCLUÍDO. ORDEM CONCEDIDA.
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O Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADCs n. 43, 44 e 54, pela
constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Assim,
ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para
a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a
regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de
recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da
pena.
Não se desconhece que a possibilidade de execução provisória nas
condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com pena igual ou
superior a 15 anos de reclusão, está sendo apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 - Tema n.
1.068, contudo, o julgamento ainda não foi concluído.
Dessa forma, mantém-se o entendimento, nesta Corte Superior, pela
impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em
condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual
ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes.
STJ - HC: 649103 ES, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/08/2021
Assim, enquanto não há uma definição sobre o tema tomada pelo Supremo
Tribunal Federal, sustentamos a inconstitucionalidade pelas razões acima expostas.
10. CONCLUSÃO
A execução provisória da pena prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, com redação
dada pela Lei nº. 13.964 de 2019 (“Pacote Anticrime”), já nasceu, presumidamente,
inconstitucional, por contrariar o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54.
Além disso, em razão do princípio da vedação ao retrocesso, aplicável a todas as
“dimensões” de direitos fundamentais, nem mesmo eventual Emenda à Constituição
309

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

poderia restringir o direito à presunção de inocência nos moldes em que hoje ele se
apresenta.
Tampouco o argumento de comparação com outros ordenamentos ou tratados
internacionais de direitos humanos se mostra capaz de justificar o agravamento punitivo
na seara em exame. Isto porque os princípios da interpretação pro homine e da máxima
efetividade se colocam como obstáculos para concretização da mudança normativa
pretendida.
A tentativa de legitimar a execução provisória da pena representa verdadeiro
malabarismo hermenêutico e revela-se flagrantemente fracassada.
A assertiva que se coloca como desfecho do presente estudo é simples, mas nem
por isso menos importante: “Trânsito em julgado” quer dizer justamente isso. A
Constituição foi clara em delimitar o marco final da presunção de inocência e a previsão
da magna carta não pode ser contrariada por uma interpretação infundada da legislação
ordinária.
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A LEI 12.015/09 E O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL: AS LACUNAS DEIXADAS
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RESUMO: Os crimes contra a dignidade sexual sempre estiveram tipificados na legislação
penal, porém com caracterizações que anteriormente se davam de forma relativa e vieram
sofrendo mudanças significativas no decorrer da história. Neste contexto, o presente artigo
tem por objetivo analisar a fragilidade da redação do artigo 217-A, vez que o público a
qual se destina possui um caráter de vulnerabilidade complexo. Pretende-se debater as
lacunas que a lei tem diante da gravidade da conduta e propor a discussão acerca da
extensão e da interpretação cabível ao tipo penal, se este, atinge os objetivos aos quais
foram propostos e possíveis meios para que os problemas a serem debatidos sejam
solucionados, não se restringindo apenas ao texto legal mas também ao contexto a qual
se insere e no que tange essa delimitação de vulnerabilidade, se esta foi deixada em caráter
aberto pelo legislador para que outros meios legais os realizassem de acordo com a
evolução da sociedade. Por meio de uma profunda pesquisa bibliográfica, visando trazer
ao leitor maior conhecimento sobre o tema proposto, cuja metodologia trata-se de
método exploratório de meios sociais, estatísticos e doutrinários visando uma abrangência
significativa. Neste sentido busca-se uma profunda compreensão do tema sem esgotá-lo.
Palavras-chave: Dignidade sexual. Estupro. Vulnerabilidade.
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ABSTRACT: Crimes against sexual dignity have always been typified in criminal law, but
with characterizations that previously occurred relatively and underwent important changes
throughout history. In this context, this article aims to analyze the fragility of the wording
of article 217-A, since the public who has a complex vulnerability character. It is intended
to debate the gaps that the law has in face of the seriousness of the conduct and propose
the discussion of the extension and appropriate interpretation of the applicable
interpretation of the criminal type, if it achieves the objectives for which they were proposed
and possible means for the problems to be debated are resolved, not restricted to the legal
text but also to the context in which it is inserted and not related to this delimitation of
vulnerability, if it was left open by the legislator for other legal means to carry them out
according to the evolution of the society . Through an in-depth bibliographic research, it
describes to the reader greater knowledge about the proposed theme, whose methodology
is an exploratory method of social, statistical and doctrinal media with a related scope. In
this sense, a deep understanding of the theme is sought without exhausting it.
Key-words: Sexual dignity. Rape. Vulnerability.
Sumário: 1. Evolução histórica a passos lentos da tipificação do crime de estupro no Brasil.
1.1.3 O código de 1940. 2.1.1 O código de 1830. 1.1.2 O código de 1890. 2 A tipificação
penal contra crimes sexuais em outros países. 2.1 Japão. 2.2 Argentina. 2.3 Estados Unidos.
2.4 Índia. 2.5 França. 2.6 Arábia saudita. 2.7 Irã. 3. A redação trazida pela lei 12.015/2009. 4.
Conceito de vulnerabilidade. 5. Elementos do crime conforme lei 12.015/09. 5.1 sujeitos do
crime. 5.2 consumação e tentativa5.3 ação penal e competência. 6. A discussão sobre o
crime de estupro de vulneráveis ter presunção absoluta ou relativa. 6.1. A liberdade sexual
como bem jurídico tutelado. 7.O Valor probatório da palavra da vítima. 8. Pesquisa de
campo. 9. Registros de violência sexual durante a pandemia do Covid-19. Considerações
finais.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os crimes contra a Dignidade Sexual sempre estiveram tipificados na legislação
penal, porém suas caracterizações vieram sofrendo mudanças significativas no decorrer
da história. Em sete de agosto 2009, com o advento da Lei 12.015, os denominados
“Crimes Contra os Costumes” intitulados no Título VI da Parte Especial do Código Penal
passaram a ser conhecidos como “Crimes Contra Dignidade Sexual”. Não houve só a
mudança na nomenclatura, mas também na abrangência de um tema do qual a gravidade
tem um lastro de destruição na vida das vítimas e uma repudia descomunal no meio
social.
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Em acertada análise, NUCCI (2014), observa que a referida alteração de
nomenclatura indica, desde logo, que a preocupação do legislador não se limita ao
sentimento de repulsa social a esse tipo de conduta, como acontecia nas décadas
anteriores, mas sim à efetiva lesão ao bem jurídico em questão, ou seja, à dignidade sexual
de quem é vítima deste tipo de infração.
O crime de estupro trata-se de uma conduta quem vem de décadas atrás senão
desde os primórdios da construção da sociedade, da qual se extrai não somente os
sentimentos mais repulsivos, como também se abarca a questão de se ferir
veementemente um dos bens jurídicos mais importantes: a dignidade da pessoa humana.
O estupro por si só, já é um crime desprezível e condenatório onde o criminoso visa
satisfazer um instinto sexual fora dos padrões de normalidade, e quando se trata de vítima
menor, este potencial eleva-se imensuravelmente. O Brasil tem níveis elevados de
registros deste crime e fala-se até em uma “cultura do estupro” que sublinha
comportamentos cruéis e cria condições para o desrespeito, a violência e a morte, física
e psicológica (2017, p. 183), uma relativa banalização do crime e pouca ou nenhuma
eficiência para os casos relatados. Será que a atual legislação, mesmo após ter sido
modificada tem sido o suficiente?
O Código Penal de 1940 previa os crimes de estupro e atentado violento ao pudor
nos artigos 213 e 214, exigindo para a tipicidade formal da conduta o emprego de
violência ou grave ameaça para constranger a vítima.
Abaixo os referidos artigos, in verbis:
Estupro
Art. 213 – Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência
ou grave ameaça:
Pena – reclusão, de três a oito anos.
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:
Pena – reclusão de quatro a dez anos.
Pena – reclusão, de seis a dez anos.
Atentado violento ao pudor. (Revogado pela Lei nº 12.015, de
2009)
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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:
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Pena – reclusão de três a nove anos.
Pena – reclusão, de seis a dez anos.
No que tange às pessoas vulneráveis, a violência era presumida em virtude do
disposto no art. 224, porém havia discussão se essa presunção era absoluta ou relativa,
prevalecendo este último entendimento, o que acabava gerando situações de
impunidade. Mas, com o passar dos tempos, vendo se a necessidade de tratar com mais
abrangência a questão e de finalizar com essa discussão, a legislação veio a ser modificada
passando a se ter tipificadamente o estupro de vulnerável, sendo expresso no artigo 217A, com a descrição específica.

In verbis, o artigo 224, do Código Penal:
Art. 224 – Presume-se a violência, se a vítima: (Revogado pela Lei nº
12.015, de 2009)
a) não é maior de catorze anos;
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
O tema foi escolhido com a finalidade de aprofundar o conhecimento na legislação
penal e buscar, sem esgotar a temática, respostas para as lacunas deixadas pelo legislador,
diante do texto aberto e que deixa brechas para interpretações diversas, sobre uma
questão tão séria e que envolve uma minoria que necessita de uma legislação forte e
eficaz, para que seus direitos e sua dignidade estejam garantidos, protegidos e
principalmente assegurados.
Sendo observado que a prática desse crime ocorre muitas vezes no âmbito familiar,
a preocupação não pode ser apenas a proteção das pessoas vulneráveis, como também
na instituição familiar em relação a prática criminosa, o zelo da dignidade e preservação
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da vítima, e que a punibilidade do crime funcione de forma que atos como esses não
voltem a ser praticados e nem passado despercebidos, dentro de casa.
Problemática no que tange ao aspecto material do fato, uma vez que, a conduta
típica, estatisticamente incorre com mais frequência, segundo o 14º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública (2021, p.15), 73,7% das vítimas eram vulneráveis, incapazes de
consentir, 86,9% do sexo feminino, 60,6% tinham até 13 anos e 85,2% dos casos o autor
era conhecido da vítima geralmente mais próximo que se imagina, exemplo, familiares,
tios, avós, pais. Ressalta-se que uma gama de vítimas, pela pressão social, desconhecem
o crime sofrido dentre outras variáveis, não apresentam sequer a denúncia ao agressor.
A Pesquisa Nacional de Saúde PNS em 2019 estimou que 0,8% (1,2 milhão)
sofreram violência sexual. As vítimas em sua maioria, eram mulheres. As prevalências de
terem sofrido violência também foram maiores para jovens e para pessoas pretas e
pardas. (PNS, 2019)
No Estado de Minas Gerais, foram registrados 2.746 dos casos de estupro de
vulnerável dos 37.636 registrados no Brasil, somente no ano de 2020, conforme quadro
demonstrativo do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021, p.108).
A Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, para todos, a dignidade da
pessoa humana e não resta dúvidas de que o estupro se não é o mais atentado à
dignidade, é um dos crimes que mais a ferem. Busca-se aqui, uma pormenorização acerca
da questão, partindo desde os primórdios da história até os dias atuais, as mudanças
ocorridas e os pontos que ainda necessitam de mudança.
O presente buscará o questionamento da eficiência das mudanças apresentadas
pela Lei 12.015/09, o conceito de vulnerabilidade e as possíveis interpretações dos textos
dos artigos questionados. Será que a presente legislação é eficiente em proteger os
direitos e resguardar a dignidade do público ao qual ela se destina? A fragilidade do texto
legal está ligada a uma efetiva má redação ou foi propositalmente elaborada a fim de ser
mais ampla e buscar amparo legal em doutrinas e jurisprudências?
Visando compreender a didática dos artigos instituídos ao crime de estupro de
vulnerável, pela Lei 12.015/09, tipo penal criado somente a partir desta lei, que adveio
apenas em 2009, e que, visa a proteção de uma parcela da população marcada por um alto
nível de fragilidade, qual é a sua interpretação e até onde eles efetivamente são eficientes.
Analisar as consequências que a prática de tal ato gera na vida das vítimas, uma vez que,
os dados estatísticos do país apontam que a maioria dos casos acontecem em ambiente
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familiar e, praticado na maioria das vezes, por aqueles que deveriam ser a figura do agente
garantidor daqueles que apresentam uma situação que merecem atenção e cuidado. Serão
analisados os efeitos e extensões que este crime repugnante deixa marcado na história de
suas vítimas.
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Em análise não restrita somente ao texto da lei, mas também aos demais meios
jurídicos dos quais se dispõe atualmente, se buscará a comparação por doutrinas e
jurisprudências, além de dados estatísticos, a efetividade da lei, e seu caráter tão
abrangente.
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA A PASSOS LENTOS DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE
ESTUPRO NO BRASIL
A América Latina em sua maioria é marcada por um abismo socioeconômico e
cultural inimaginável, onde uma pequena parcela da população é detentora de quase toda
riqueza existente em seus países. Ao passo que, a esmagadora maioria da população vive
com o básico ou até menos que isto, frequentemente à margem dos níveis de pobreza,
conforme dados do Relatório do Desenvolvimento Humano 2019 PNUD. Tal divergência,
vem desde os tempos da colonização quando, por exemplo, é o caso do Brasil, os
portugueses vinham, apropriavam-se de todas as riquezas naturais e ainda exploravam os
que aqui já habitavam (CARVALHO, 2021).
Essa cultura de muitos recursos para uns e quase nada para outros, veio se
arrastando por toda a história, e assim, as desigualdades sempre se mostraram
escancaradas aos olhos de quem quer que seja.
Neste sentido, observa-se, que a falta de acesso à cultura e de conhecimento de
qualidade, sempre levou a população menos privilegiada, a ser vítima e ainda acreditar de
que aquilo seria normal. As mulheres sempre foram um bom exemplo disto, nunca foram
detentoras de direitos em paridade com os homens, e ainda, sempre foram ensinadas de
quais eram suas funções na sociedade, qual era o seu papel e o seu lugar. Mas fica o
questionamento, quem pode dizer qual é o papel do outro nesta vida?
Na área criminal as divergências não seriam diferentes. Contudo, e afortunadamente
as leis são mudadas e ao menos buscam se adequar a realidade vivida naquele tempo.
A maioria dos crimes hoje tipificados vieram sofrendo modificações ao longo do
tempo, como novas formas de serem praticados, bem como a criação de novas tipificações
e, diante de tantas mudanças é necessário que a legislação acompanhe.
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Com a tipificação do crime de estupro não seria diferente, desde a sua primeira
elaboração no Código Penal de 1830, também intitulado de Código Criminal do Império
do Brasil, a liberdade sexual vem sendo tutelada e gerando discussões sobre o tema, haja
vista se tratar de um bem jurídico cercado de tabus.
Diante disso, se faz necessária uma análise histórica, percorrendo o transcorrer do
tempo desde a primeira caracterização trazida pelo Código de 1830 até a atual
denominação dada com o advento da Lei 12.015 de 2009, que formou alterações
significativas aos até então denominados como “Dos Crimes Contra os Costumes”,
principalmente acerca do estupro de vulnerável, que o presente artigo tem como tema
principal e que só foi efetivamente tipificado com a referida Lei.
2.1.1 O código de 1830
Sancionado em 16 de dezembro de 1830, meses antes de Dom Pedro I abdicar ao
trono, o Código Criminal do Império do Brasil vigorou até o ano de 1891 e trazia a seguinte
redação aos artigos:
Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, com
qualquer mulher honesta.
Penas – de prisão por tres a doze annos, e de dotar a offendida.
Se a violentada fôr prostituta.
Penas – de prisão por um mez a dousannos.
Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor dezaseteannos, e ter com
ella copula carnal.
Penas – de desterro para fóra da comarca, em que residir a seduzida,
por um a tresannos, e de dotar a esta.
Art. 225. Não haverá as penas dos três artigos antecedentes os réos,
que casarem com as offendidas.
(BRASIL, 1830)
Observa-se, que a redação faz o tempo menção de “mulher honesta”, demonstrando
claro e escancarado julgamento pessoal acerca da vítima, e deixando demonstrado de que
não haveria de estupro contra o sexo masculino, apenas contra o feminino, não se
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preocupando em defendê-la, independente de quem fosse. Contudo, nunca ficou claro o
que seria uma caracterização exata para a expressão de mulher honesta.
Neste sentido Ruchester Marreiros Barbosa (2017) bem observa que:
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Como se percebe, há uma relação de proporção entre a falta de
proteção correta e adequada ao bem jurídica dignidade sexual na
medida quanto é maior o grau de interferência do Estado em uma
política proibicionista com consequente imposição de culturas,
estabelecendo uma relação de dominação entre a moral que o
Estado dita sobre à moral baseada na dignidade. Isso resulta, ao
longo do tempo, num processo de desvalorização da dignidade da
sexualidade, seja de que pessoa for, em especial da mulher e o
desenvolvimento digno através da informação adequada de crianças
e adolescentes. (BARBOSA, 2017, p.2)
Outro ponto a ser chamado atenção é em referência ao estupro de menor,
novamente somente contra mulheres e que fossem honestas, cuja pena seria meramente
a exclusão do estuprador para fora da comarca. Por fim, o mais absurdo e revoltante dos
pontos a ser observado, que é o art. 225, retirando a penalidade, se o abusador se casa
com sua vítima.
Em face destas questões, nota-se a fragilidade da redação, que de certa forma não
garantia uma efetiva punição para o cometimento deste tipo penal. É clara a subjetividade
do Código de 1830, que logo foi substituído pelo de 1890.
1.1.2 O Código de 1890
Segundo a escritora Gláucia Tomaz de Aquino Pessoa (2014) o também chamado
de Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, haja vista nesta época o país basear suas
Leis nos modelos americanos, foi promulgado pelo Decreto de nº 847, no dia 11 de
outubro de 1891, foi inspirado na Constituição dos Estados Unidos. Este diploma
denominava o crime de estupro da seguinte forma.
Art. 267. Deflorar mulher de menor idade, empregando seducção,
engano ou fraude: Pena – de prisão cellular por um a quatro annos”.
Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta:
Pena – de prisão cellular por um a seis annos.
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§ 1º Si a estuprada for mulher pública ou prostituta:
Pena – de prisão cellular por seis mezes a dousannos.
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§ 2º Si o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas,
a pena será augmentada da quarta parte.
Art. 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com
violencia de uma mulher, seja virgem ou não.
(BRASIL, 1890)
Neste modelo, observa-se que o Código trazia uma definição do que seria estupro
e mais uma vez não contemplava à hipótese de se haver o estupro contra pessoas do sexo
masculino. Já em relação aos vulneráveis, novamente verifica-se a fragilidade do diploma
e o descabido julgamento de quem seria digno de ser protegido pela norma.
Mais uma vez a debilidade do texto legal, que fazia distinção entre as vítimas, aos
quais deveriam se limitar à apenas proteger e resguardar, e não fazer distinção. Diante de
tal imparcialidade, este Código foi substituído pelo de 1940.
1.1.3 O Código de 1940
Atualmente vigente no Brasil, o Código Penal de 1940, é até o momento o código
de maior vigência na história do país, sendo criado através do decreto de número 2.848,
em 07 de dezembro de 1940, entrando em vigor em 01 de janeiro de 1942.
Neste diploma, assim como nos anteriores, o estupro de vulnerável não era
especificado para tal grupo, a legislação apenas definia uma faixa etária e o sexo da vítima
no artigo 213 (BRASIL, 1940), mas nenhuma lei se atentou a de fato definir parâmetros
objetivos e contundentes acerca dos vulneráveis.
O CP de 1940, antes das mudanças realizadas pela lei 12015, trazia seguinte redação,
no artigo 217:
Art. 217 - Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de
quatorze, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua
inexperiência ou justificável confiança:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
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(BRASIL, 1940)
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Face a este texto, faz se chamar atenção para pontos relevantes como a
caracterização do crime, que se dava ao “seduzir mulher virgem”, assim como nos códigos
anteriores a subjetividade em torno das vítimas prevalecia e mais uma vez, não se tinha um
caráter específico para o que seria seduzir alguém. Outro ponto aberto era a questão do
aproveitamento em torno de inexperiência, tal conceito remete a uma análise cultural e
histórica de que mulheres só poderiam e deveriam de acordo com as condutas socialmente
aceitas, perder a virgindade e ter relações sexuais após o casamento (VIEIRA, NÓBREGA,
ARRUDA e VEIGA, 2016). Contudo, é sabido, que taxar um menor de dezoito anos como
inexperiente apenas por ser menor, não condiz com a realidade, é apenas uma maneira de
distinguir e mascarar a efetiva realidade.
Ante o exposto, se fazia, com o passar dos anos, com as mudanças de costumes, a
necessidade de se adequar a realidade aos fatos, e se perfazia cada vez mais imprescindível
a caracterização de um tipo penal que abordasse um caráter de vulnerabilidade, que se
destinasse a esta parcela específica da sociedade. Visando suprir essas demandas, com
advento da Lei 12.015, mudanças significativas ocorreram no crime de estupro.
2 A TIPIFICAÇÃO PENAL CONTRA CRIMES SEXUAIS EM OUTROS PAÍSES
No Brasil, após as alterações no Código Penal em 2009, o estupro que é disposto
por “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou
a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (BRASIL, 2009),
ingressou no rol de crimes hediondos. A pena prevista é exposta em três modalidades e
valores diferentes: de seis a dez anos de reclusão, de oito a doze anos se o estupro resultar
em uma lesão corporal de natureza grave ou quando praticado contra uma vítima menor
de 18 e maior de 14 anos, e de doze a trinta anos se resultar em morte.
Já o estupro de vulnerável, no Diploma Criminal Pátrio, é um crime praticado por
emprego de violência ou de violência presumida, e ocorre contra menores de 14 anos,
deficientes mentais ou enfermos que não tem o discernimento necessário para praticar tal
ato ou quando a pessoa não consegue oferecer resistência ou expressar sua vontade
(BRASIL, 2015), por exemplo, no caso de ter sido drogada pelo famoso “Boa noite
Cinderela” ou outras drogas
Mas antes da Lei 12.015/09, no Código Penal havia dois delitos, sendo o de estupro
e o de atentado violento ao pudor, que tinham como meio de execução a violência ou
grave ameaça (NUCCI, 2014, p. 09). Não havia um artigo destinado ao estupro de vulnerável
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e por isso quando o ato em questão era praticado contra menores de 14 anos, pessoas
com deficiência ou que não podiam oferecer resistência era considerado como presunção
de violência, o que levava a diversos questionamentos. Apenas admitia-se que alguns atos
fossem absorvidos pelo estupro, entendidos como atos de mera preparação do delito,
como toques no corpo da vítima (NUCCI, 2014, p. 10). Só que o mais assustador nestes
casos é perceber que mesmo após a alteração advinda pela Lei 12.015/09 tem-se condutas
consideradas menos lesivas com penas iguais ou até superior, já que dependerá da
interpretação do magistrado, as penas para condutas que devem ser consideradas mais
ofensivas
Devendo a observação iniciar neste ponto, já que mesmo após sofrer mudanças
recentes e ter uma ampliação da característica do crime de estupro, as sanções aplicadas
no Brasil podem ser consideradas brandas em alguns casos, quando se observa as sanções
aplicadas ao redor do Globo, conforme exposto por Bittencour (2015, p.48), outros lugares
no mundo, desde os tempos mais remotos já puniam com grande severidade os crimes
sexuais, principalmente os violentos, dentro os quais se destacava o de estupro.
Ante o exposto, temos exemplos de países considerados como de primeiro mundo,
que são os que possuem um maior poder econômico, com uma legislação retrógrada, com
penas leves e com várias ressalvas, e outros países que pela grande taxa de violência e
crimes, endureceram suas penas, elevando até a pena de morte ao estuprador.
2.1 Japão
No Japão, os crimes sexuais são previstos em seu Código Penal em três modalidades
diferentes, sendo o estupro o ato que consiste em uma relação sexual com penetração, a
indecência forçada que é o ato praticado por meio de agressão ou intimidação em um
homem ou mulher, e a vantagem sexual que é o ato praticado com uma pessoa
desacordada. No país, os criminosos sexuais não podem ser condenados só por manter
relações sexuais sem consentimento, é necessário provar que a violência ou intimidação
usada pelo agressor fez com que fosse “extremamente difícil para a vítima resistir” (2019,
p. 05 e 06).
Em caso de estupro a pena mínima é estabelecida em três anos de reclusão com
trabalho e não tem previsão de pena máxima, no caso de indecência forçada e da
vantagem sexual é estabelecida a pena de seis meses a dez anos.
2.2 Argentina
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Já na Argentina tem-se a Lei Nacional de Crimes Contra a Integridade Sexual que
foi responsável por alterar o Código Penal. Esta Lei definiu o abuso sexual que é resultante
de submissão ou sério insulto a vítima a ter a pena de quatro a dez anos de reclusão, e se
houver penetração a pena é aumentada para 15 anos. Como principal agravante tem-se o
fato de estuprador ser parente da vítima ou se o ato for praticado no concurso de duas ou
mais pessoas, resultando a uma pena de 20 anos de reclusão (2017, p. 04).
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Portanto, observa-se que, neste país, o fato de o autor do crime ser da convivência
da vítima, como acontece na grande maioria dos casos, o crime se agrava, haja vista o
criminoso estar em uma condição de certa forma privilegiada.
2.3 Estados Unidos
Nos Estados Unidos não tem uma legislação igualitária para todos seus Estados,
então a definição de estupro pode variar de um Estado para outro, bem como os termos
de tipificação do crime que pode ser considerado uma conduta sexual criminosa ou de
agressão sexual. Cada Estado tem seu próprio. Na Califórnia, por exemplo, existe desde
2014 uma legislação sob o princípio “sim significa sim”, que estipula que ambos os
parceiros têm que concordar claramente com o ato (TAUBE, 2016, p. 03). Mas, em alguns
desses Estados a pena prevista é de prisão perpétua. Em consideração ao Departamento
de Justiça é considerado como crime de estupro o ato que “ocorre através de penetração,
não importando o tamanho, da vagina ou do ânus com qualquer parte do corpo ou objeto,
e a penetração oral por um órgão sexual de outra pessoa, sem que haja o consentimento
da vítima. E em 2008 o Estado de Louisiana apresentou uma lei que condenava à pena de
morte para quem estuprasse crianças, mas a Suprema Corte não considerou válida.
2.4 Índia
Na Índia só houve alteração na lei de estupro após uma estudante de fisioterapia
ter sido agredida e estuprada dentro de um coletivo na capital do país, e essa estudante
não resistiu aos ferimentos e morreu após duas semanas do crime (2016, p. 02). Houve
então no país diversos protestos públicos demonstrando a indignação do que havia
acontecido, o que levou a aprovação de uma emenda, que ampliou as definições de
estupro, endurecimento das penas e tornou como crime sexual as ações com ataques com
ácidos e de assédio. A pena mínima que antes era de sete anos passou para vinte anos de
reclusão e como punição máxima a prisão perpétua.
2.5 França

323

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O Código Penal francês define o estupro como “qualquer ato de penetração sexual,
qualquer que seja sua natureza, cometido contra outra pessoa através de violência, coação,
ameaça ou surpresa”. A pena de reclusão é de quinze anos, mas se enquadrar em algum
dos agravantes é alterada para vinte anos, e se houver a morte da vítima em decorrência
do ato praticado, a pena chega a trinta anos. (2017, p. 03). Caso ocorra constrangimento
sexual através de palavras, de forma repetida, o ato pode ser punido com multa ou com
prisão de até dois anos. É previsto ainda na legislação a prisão perpétua quando o ato de
estupro for acompanhado ou seguido de atos de barbárie ou tortura.
2.6 Arábia Saudita
A Arábia Saudita pode ser o país considerado com a legislação penal mais dura dos
países citados. O estupro é um crime punido geralmente com a pena de morte por
decapitação. Mas ocorre uma diferenciação neste país que não está presente nos outros,
que é distinção de pena no caso de no momento do crime o autor seja casado ou solteiro,
sendo que os casados possuem uma condenação mais rigorosa. Estupro geralmente é
crime punível com a pena de morte (TAUBE, 2016, p. 03). Só que a vítima do estupro pode
ser punida também, caso se considere que ela de forma ativa é responsável por ocasionar
a situação do estupro, por exemplo, se a mulher é casada e se encontrou extraconjugal
com um homem, se ele a estuprar ela será punida com prisão ou com um número
específico de chibatadas. Será o juiz do processo o responsável por avaliar se o caso
concreto possui agravantes, o que ocorre quando o autor é um estuprador em série ou
que raptou sua vítima.
2.7 Irã
No Irã assim como na Arábia, o Código Penal deste país é rígido e a pena
determinada é a de morte para quem for condenado por crime de estupro, e quando o juiz
entender que não somente a execução é a punição adequada, determina que o condenado
seja chicotado antes (2016, p. 06 e 07).
Conforme exposto têm-se penas diversas ao redor do mundo, seja as consideradas
como injustas como a pena de três anos até a pena máxima que é a pena de morte,
defendida por muitos como a pena justa para quem comete o crime de estupro.
Apesar da modificação na legislação advinda da Lei 12.015/09 ter trazido alterações
importantes no trato jurídico-penal ao crime de estupro, não foi de todo o suficiente, pois
é possível perceber que os anseios de uma parte da população e até de grupos sociais que
são afetados com uma incidência do crime fica à mercê do entendimento jurisprudencial
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e até doutrinário, além do que as vezes um crime de maior potencial ofensivo seja de
condenação igual ao um de menor.
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Por fim, observa-se que a humanidade em conjunto necessita de uma melhora no
âmbito jurídico para honrar o direito a dignidade humana, em não ter seus direitos sexuais
ignorados e ter a justa aplicação penal, já que esta matéria do Direito é considerada a
última ratio.
3. A REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 12.015/2009
Por todos os diplomas legais passados, a legislação sempre se demonstrou fraca,
espaça, frágil e sem declarar proteção em caráter absoluto para algumas classes em
especial, deixando conceitos abertos, e não definindo conceituações claras e objetivas.
Anteriormente à mudança na redação do título VI da parte especial do Código Penal,
apresentou Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 874) sabidamente disciplinava que.
O Código Penal está a merecer, nesse contexto, reforma urgente,
compreendendo-se a realidade do mundo moderno, sem que isso
represente atentado à moralidade ou à ética, mesmo porque tais
conceitos são mutáveis e acompanham a evolução social. Na
atualidade, é difícil negar que há liberação saudável da sexualidade e
não pode o legislador ficar cego ao mundo real.
Nas palavras de Valéria Diez Scarance Fernandes.
Desde o início de nossa história, pela primeira vez a legislação rompeu
o elo que se estabelecia entre a honra da mulher e a prática de crimes
sexuais. A referência à “honestidade” da mulher como elementar
importava em flagrante discriminação e naturalizava diferenças
culturais entre homens e mulheres. A exclusão do casamento como
causa extintiva da punibilidade importou em reconhecer a dor da
vítima independentemente de sua função social. Casamento e
repressão ao estupro são coisas absolutamente distintas, mas que
caminhavam juntas na legislação. (FERNANDES, 2015, p. 15/16)
A moderna sociedade, com novos valores sociais e constitucionais exigem que se
dê tratamento isonômico entre homens e mulheres, especialmente no que diz respeito à
lei, o que revela que os dispositivos legais vêm inspirados em fatos valorados (REALE, 2003).
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Embora os códigos anteriores fizessem menção a menores de idade, as mulheres
com algumas denominações próprias, nenhum deles se preparou a destinar e intitular um
único artigo que fosse destinado a tipificar a parcela da sociedade que apresenta uma
vulnerabilidade, não apenas aos menores e mulheres, mas também a outras espécies de
vulnerabilidade.
Indo a fundo neste assunto, o tema mostra relativizado com o passar dos anos,
mesmo com a evolução da sociedade e de seus valores.
Antes do advento da Lei 12.015, não se tinha uma norma que se destinava única e
exclusivamente ao vulnerável, mas apenas tipos penais abertos, com conceituações nada
específicas. Com a referida lei, criou-se o artigo 217-A, que dispõe:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer
outra causa, não pode oferecer resistência.
§ 2º (VETADO)
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 4º Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. § 5º As penas
previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela
ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.
O referido artigo, tem como o objetivo a idade da vítima e não a mera presunção,
ou seja, com a modificação não importa o sexo da vítima se é menor de 14 anos e nem se
fora ou não consentido. Aqui neste artigo é irrelevante a experiência sexual ou se a vítima
menos de 14 anos consentiu ao ato em questão.
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Em observação mais detalhada do texto deste artigo é possível perceber que o
núcleo é a palavra “ter” e não mais o verbo “constranger” que era o usado antes. Com isso,
não é necessário que o ato seja cometido mediante violência ou grave ameaça, mas sim,
que seja cometido através de conjunção carnal independente de consentimento ou não,
ou se tenha cometido outro ato libidinoso (RESENDE, 2015).
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Um ponto que merece atenção é que o agente deve ter o conhecimento de que a
vítima é menor de idade, de forma obrigatória, uma vez que se não tiver o conhecimento
pode se alegar que foi erro de tipo.
Conforme descrito no decorrer dos parágrafos do artigo 217-A, não é somente a
vítima menor de 14 anos que é considerada como vulnerável, como também aquelas
pessoas que possuem alguma enfermidade mental ou deficiência, não possuindo assim o
discernimento para compreender a prática do ato, ou em casos de uma vítima que no
momento do ato não oferece resistência para que o ato seja cometido.
Insta salientar de que o STJ, já disciplinou o tema na súmula 593:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente.” (Súmula 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
25/10/2017, DJe 06/11/2017).
BITENCOURT (2012, p. 2), faz uma precisa observação quando dispõe que:
Observa-se que o legislador, dissimuladamente, usa os mesmos
enunciados que foram utilizados pelo legislador de 1940 para
presumir a violência sexual. Constata-se que o legislador anterior foi
democraticamente transparente (mesmo em período de ditadura),
isto é, destacando expressamente as causas que levavam à presunção
de violência (ver o revogado art. 224 do CP de 1940); curiosamente,
no entanto, quando nosso ordenamento jurídico deve
redemocratizar-se sob os auspícios de um novo modelo de Estado
Constitucional e Democrático de Direito, o legislador contemporâneo
usa a mesma presunção de violência, porém, disfarçadamente, na
ineficaz pretensão de ludibriar o intérprete e o aplicador da lei.
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Outro artigo que a referida Lei trouxe e que também abarca a adjetivação de
vulnerabilidade, é o 218 – B, que trata do favorecimento da prostituição ou de outra forma
de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma
de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar
que a abandone.
Contudo, neste artigo, o legislador novamente delimita à condição de idade,
enfermidade e deficiência. Neste sentido, e fazendo um comparativo de ambos os crimes,
observa-se que, a condição de vulnerabilidade entre o menor de 14 (quatorze) anos e o
menor de 18 (dezoito) anos, embora seja entendida doutrinária e jurisprudencialmente
como mais gravosa, a diferença de pena é ínfima, de apenas um ano na cominação máxima.
Veja um quadro comparativo abaixo:

Estupro

Estupro contra menor de 18 Estupro menor de 14 anos
maior que 14 anos
(vulnerável)

Previsto no artigo 213
Previsto no artigo 217-B CP.
Caput do CP

Previsto no artigo 217-A do
CP.

Pena de 6 a 10 anos de
Pena de 8 a 14 anos de reclusão
reclusão

Pena de 8 a 15 anos de
reclusão

Observa-se, que por se tratar de uma norma específica e que visa a proteção de um
grupo em específico, a diferença entre ambos os artigos é muito tênue. Se for se levar a
uma análise mais profunda, havia de se esperar que a legislação fizesse uma diferença
maior, dando assim uma dimensão da gravidade do crime e assim demonstrando a
necessidade de sua especificidade.
Brilhantemente, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (2014) dispõe que:
Entretanto, mais uma vez o legislador, ao criar tal dispositivo,
propiciou indefinições a serem sanadas pela doutrina e
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jurisprudência, sendo a principal delas a definição de vulnerabilidade,
da qual surgem outras incertezas quanto ao grau da enfermidade,
deficiência, idade e, ainda, quanto aos limites que cercam as
duvidosas outras causas que impossibilitem o oferecimento de
resistência. (2014, p. 5)
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Dessa forma, a presunção de vulnerabilidade deverá ser analisada de acordo com
cada caso concreto, para que seja o artigo aplicado de maneira correta.
4. CONCEITO DE VULNERABILIDADE
O promotor de Justiça Eudes Quintino de Oliveira Júnior (2018, p. 02), dispõe que a
palavra vulnerável vem do latim vulnerabilis, o que pode ser ferido ou atacado, neste
sentido pode ser entendida como a característica de quem é frágil e delicado. Antes da
vigência da Lei 12.015, o art. 224 do Código Penal que instituía as hipóteses de violência
ficta ou presumida, contudo, com o advento da referida Lei, estas hipóteses foram
substituídas pelo conceito de vítima vulnerável.
A princípio, com a criação da Lei 12.015, mais especificamente no artigo 217-A, o
legislador entrelaça a condição de vulnerável ao menor de 14 (quatorze) anos ou à aquele
que esteja acometido por enfermidade ou deficiência mental ou a quem que, por qualquer
outra causa, não pode oferecer resistência à prática do ato (BRASIL, 2009).
Entretanto, no artigo 218-B do mesmo diploma legal, novamente o legislador
adjetiva a vulnerabilidade para outra faixa etária, sendo esta, o menor de 18 (dezoito) anos
ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para
a prática do ato. Neste sentido, observa-se que a vulnerabilidade, segundo o legislador,
está atrelada a uma condição de idade, enfermidade, ou a algum tipo de deficiência.
Contudo, observada a realidade da sociedade, nota-se que esta proteção deveria
ser um tanto quanto mais abrangente. Por exemplo, a esposa que convive todos os dias
com o marido, não é obrigada a manter com este, relações sexuais sem o seu
consentimento, porém, o que muitas vezes acontece, é de que um cônjuge, e que por uma
questão até mesmo histórica, o homem se sente dono da mulher e acredita que esta deve
servi-lo a qualquer momento. Uma compreensão histórica e cultural de tais questões revela
o quanto mulheres se viam como obrigadas a manter relações sexuais com seus maridos
sem desejar por acreditarem que esta é uma responsabilidade da esposa no matrimônio
(GUIMARÃES, PEDROZA, 2015, p. 07)
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A verdade é que o agressor adentra no psicológico de sua vítima fazendo-a acreditar
de que ela é a culpada da injusta agressão. Estatisticamente, é fato de que os abusos
acontecem em sua maioria dentro de casa, no ambiente familiar, ou por alguém muito
próximo a vítima, ao passo que os casos em que a vítima e o agressor não se conhecem
ou tem um vínculo anterior, são infinitamente menores. O agressor não percebe a vítima
como uma pessoa, mas como um objeto destituído de sentimentos e de direitos.
Pressionada por um ciclo de violência, a vítima sente-se impotente e está constantemente
lutando por sua sobrevivência (AMAZARRAY E KOLLER, 1998, p, 3)
Portanto, não é razoável definir um conceito de vulnerabilidade, apenas à aquele
menor de quatorze ou menor de dezoito anos, há de se abrir o campo de visão para as
inúmeras características que tornam uma pessoa vulnerável.
No entender de Guilherme de Souza Nucci (2014), a vulnerabilidade contida no
artigo 217-A: “trata-se da capacidade de compreensão e aquiescência no tocante ao ato
sexual. Por isso, continua, na essência, existindo a presunção de que determinadas pessoas
não têm a referida capacidade para consentir.”
Isto posto, uma mulher que é abusada pelo marido, uma jovem que é expulsa de
casa e precisa se prostituir para sobreviver ou é explorada sem ter como se desvencilhar
daquela situação, a mulher ou até mesmo o homem que depende financeiramente de seu
cônjuge, a criança e o adolescente obrigados a sair para a rua e trazer dinheiro para dentro
de casa. Todos estes exemplos demonstram que a vulnerabilidade não deve estar restrita
a um ou dois elementos.
Segundo a jurisprudência, a vulnerabilidade está atrelada meramente ao fator idade:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
ABSOLVIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. VÍTIMA MENOR DE 14
ANOS. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto,
uma vez que pode ser mitigado nos casos de afastamento por
qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução
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processual de sentenciar o feito, por aplicação analógica da regra
contida no art. 132 do Código de Processo Civil (ut, AgRg no AREsp
1229297/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma DJe
13/04/2018) 2. Nos termos do art. 385 do CPP, ainda que o Ministério
Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir
sentença condenatória, com base no princípio do livre
convencimento motivado.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos
repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp 1480881/PI,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 26/08/2015, DJe
10/09/2015, firmou posicionamento no sentido de que, para a
caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14
anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual
anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente
e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Incidência da Súmula
n. 593/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1360050/TO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIME. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
firmada em julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia
n. 1.480.881/PI, há presunção absoluta de violência nos casos de
prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa
menor de 14 anos.
2. O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza
quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada
questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o
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pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada
pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do
recurso especial por ausência de prequestionamento.
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3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
1211088/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)
Portanto, observa-se que a doutrina, caracteriza a vulnerabilidade de forma mais
ampla, mas se apegando apena ao fator idade, ao passo que a jurisprudência muito se
atrela a aquilo que dispôs e se limitou o legislador, que e o fator primordial como sendo a
idade da vítima.
5. ELEMENTOS DO CRIME CONFORME LEI 12.015/09
Conforme dispõe NUCCI (2014, p. 693), antes do advento da Lei 12.015/09, o sujeito
ativo do crime de estupro era apenas o homem. Tratava-se, assim, de crime próprio,
exigindo do agente uma especial qualidade de fato. Quanto ao polo passivo do referido
crime NUCCI (2014, p. 693) disciplina que apenas a mulher este figurava, em razão de
expressa previsão legal. Assim, se uma mulher obrigasse um homem a manter com ela
conjunção carnal, não se aplicaria o art. 213, respondendo aquela, no mais das vezes, por
constrangimento ilegal, que é delito subsidiário.
Neste sentido, observa-se que antes da tipificação específica, os Códigos anteriores
restringiam a prática do crime a apenas um agente pré-determinado, o que restringia o
campo de visão e assim, maquiava a realidade de fato, visto que, desde o início da
sociedade, a crueldade humana não se delimitava a apenas um dos sexos, nem tão
somente as mulheres. De fato, as mulheres sempre foram objeto da lascívia masculina, mas
isto não exclui os diversos casos de abusos contra meninos de diversas idades.
Conforme conceitua NUCCI (2014, p. 693) o delito tem como objeto jurídico a
proteção à liberdade sexual e como objeto material a pessoa vulnerável. Já com o
elementos objetivos, o doutrinador destaca o verbo ter (conseguir, alcançar) conjunção
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com enfermo ou deficiente
mental, que não possua o necessário discernimento para a prática do ato, bem como com
alguém que, por outra causa, não possa oferecer resistência. (NUCCI, 2014, p. 694). Já no
elemento subjetivo do tipo penal Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 694) destaca o dolo
na busca da satisfação da lascívia, implícito no tipo.
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Portanto, no estupro de vulnerável, configura-se no polo passivo, qualquer pessoa,
homem ou mulher vez que se trata de crime comum (NEVES e LOYOLA, 2011, p. 233).
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021, p. 113) em relação a faixa etária,
a maioria das vítimas de violência sexual são crianças na faixa de 10 a 13 anos (28,9%),
seguidos de crianças de 5 a 9 anos (20,5%), adolescentes de 14 a 17 anos (15%) e crianças
de 0 a 4 anos (11,3%).
Como ressalta Bitencourt (2012, p.46):
Sujeito ativo, individualmente considerado, sob ótica da redação
anterior, somente podia ser o homem. Nesse período, já
sustentávamos não haver impedimentos que uma mulher pudesse
ser coautora de estupro, diante das previsões dos arts.22,29 e 30, in
fine, do CP. Embora o crime de estupro fosse catalogado como crime
próprio, pressupondo no autor uma particular condição ou qualidade
pessoal (ser do sexo masculino), nada havia que impedisse, a mulher
de ser partícipe desse delito contra a liberdade sexual.
Sustentávamos, ainda, que a mulher podia ser, excepcionalmente, a
própria autora, nesse caso, mediato, quando, por exemplo, o autor
imediato (executor) sofresse coação irresistível de uma mulher para
praticar conjunção carnal violenta. Como nessa hipótese somente o
coautor responde pelo crime (art.22 do CP), o sujeito ativo do crime
de estupro seria a mulher.
Quanto ao polo passivo, este é ocupado pelo considerado como vulnerável.
Entende-se por vulnerável os menores de 14 (quatorze) anos, o enfermo ou deficiente
mental, sem discernimento e quem, por qualquer motivo não possa oferecer resistência.
(NEVES e LOYOLA, 2011, p. 233).
Quanto ao sujeito passivo Bitencourt (2012, p.47), disciplina que:
Sujeito passivo, antes do advento da Lei n. 12.015, era somente a
mulher, virgem ou não, recatada ou não, inclusive cônjuge ou
companheira. O constrangimento ilegal empregado pelo marido
para realizar a conjunção carnal à força, já sustentávamos, não
constituía exercício regular de direito. A liberdade sexual já era um
direito assegurado da mulher, independentemente de idade,
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virgindade,
aspecto
moral
ou
qualquer
outra
qualificação/adjetivação que se possa imaginar, a despeito de
respeitável orientação doutrinário/jurisprudencial em sentido
contrário. No crime de estupro não se pode perquirir sobre a conduta
ou honestidade pregressa da ofendida, podendo dele ser sujeito
passivo até mesmo a mais vil, odiada ou desbragada prostituta. Assim
qualquer mulher pode ser vítima de estupro: honesta, prostituta,
virgem, idosa etc., sempre que for obrigada à prática sexual contra
sua vontade. Mudou apenas no aspecto de que o homem, em
qualquer circunstância, quando violentado, também é sujeito passivo
do crime de estupro, a exemplo do que ocorria com o antigo crime
de atentado violento ao pudor. Em outros termos, o crime de estupro
pode ocorrer em relação hétero ou homossexual (homem com
homem e mulher com mulher). (BITENCOURT, 2012, p.47).
Neste sentido o STJ consolidou o seguinte entendimento:
(...)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, EM DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1º-A, DO CPC C/C ART.
3º DO CPP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA. RÉU CONDENADO, PELA SENTENÇA, PELO CRIME DE
ESTUPRO CONSUMADO. ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE DEU
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA,
PARA RECONHECER A FORMA TENTADA DO DELITO. RECURSO
ESPECIAL, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVALORAÇÃO
DE FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS. PROVIMENTO. DELITO
CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE PROVAS. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O julgamento
do Recurso Especial, de forma monocrática, está previsto no art. 557,
§ 1º-A, do CPC c/c art. 3º do CPP, sendo uma das hipóteses, inscritas
em lei, para a utilização de tal procedimento, a existência de
jurisprudência dominante de Tribunal Superior sobre o tema em
debate. II.Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de
Justiça, o entendimento de que o delito de estupro, na atual
redação dada pela Lei12.015/2009, inclui atos libidinosos
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praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos
voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o
contato físico entre o agressor e a vítima. Precedentes: STJ, REsp
1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe de 21/03/2012; REsp 1.313.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, DJe de 05/06/2013; STJ, HC 154.433/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 20/09/2010. (STJ. AgRg no
REsp1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013) (Grifo nosso).
Portanto atualmente não há mais que se apegar mais ao fato de que o delito possa
ser praticado apenas pela figura masculina e a vítima ser a figura feminina, mas se
compreender a abrangência da ação criminosa, podendo ambos os sexos figurar polo ativo
e polo passivo.
5.2 Consumação e Tentativa
Nos crimes de estupro de vulnerável, conforme bem dispõe NUCCI (2014, p. 694), o
delito admite tentativa, que ocorrerá quando o indivíduo, por circunstâncias alheias à sua
vontade, não conseguir praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. É preciso,
todavia, que fique caracterizada a intenção do agente de praticar o referido delito.
Já a consumação ocorre com a prática da conjunção carnal, não obstante a isso,
também se procede mediante a qualquer outro ato libidinoso.
5.3 Ação Penal e Competência
Antes da Lei 12.015/08 a ação penal era analisada pelo artigo 255 do Código Penal:
Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se
procede mediante queixa.
§ 1º Procede-se, entretanto, mediante ação pública:
I- Se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do
processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção
própria ou da família;
II - Se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da
qualidade de padrasto, tutor ou curador.
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§ 2º - No caso do nº Ido parágrafo anterior, a ação do Ministério
Público depende de representação.
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Depois da Lei 12.015/09, o artigo 225 do Código Penal foi alterado
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.
Importante destacar o texto do artigo 1º da Lei 13.718/18:
LEI Nº 13.718, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.
Art. 1º Esta Lei tipifica os crimes de importunação sexual e de
divulgação de cena de estupro, torna pública incondicionada a
natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos
crimes sexuais contra vulnerável, estabelece causas de aumento de
pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o
estupro coletivo e o estupro corretivo.
Então, essa lei alterou a ação penal de pública condicionada para pública
incondicionada, seja quando a vítima for vulnerável, maior de dezoito anos ou menor e se
for praticado com violência real. Com isso, pode-se afirmar que todos os crimes de estupro
serão de ação pública incondicionada.
Por fim, fora ajuizada uma ADI em face do artigo 225, onde a Procuradoria Geral da
República solicitou para que tal artigo fosse declarado parcialmente inconstitucional. Dessa
forma, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI como totalmente procedente, concluindo
que se o estupro resultasse em lesão corporal grave ou em morte, seria considerado como
crime de ação pública incondicionada.
Já a competência de julgamento dos crimes de estupro comum é da Justiça Estadual,
por se tratar de um crime de natureza comum, sendo que a situação pode ser alterada de
acordo com as circunstâncias em que o crime aconteceu.
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Um caso em que a situação é alterada e o crime de estupro não será julgado pela
Justiça Estadual, será quando o crime de estupro for praticado conjuntamente com outro
delito, que deva ser doloso contra a vida, e dessa maneira, os crimes serão julgados pelo
Tribunal do Júri.
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Insta salientar os crimes de estupro que são cometidos por autoridades específicas,
pois a competência do julgamento será do Superior Tribunal de Justiça, proveniente do
foro por prerrogativa de função, conforme o artigo 105, inciso I, alínea a, da Constituição
Federal.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I- Processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito
Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal,
os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que
oficiem perante tribunais;
Contudo, a competência para julgamento dos crimes de estupro de vulnerável, temse entendimentos divergentes, uma vez que existe uma permissão pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), no artigo 145, que tanto os Estados como o Distrito Federal,
possam criar varas especializadas para que julgue os crimes contra menores de dezoito
anos.
Mas esse posicionamento é considerado como minoritário, em consideração a um
habeas corpus:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA.
JUIZADO DA INF NCIA E DA JUVENTUDE VERSUS VARA CRIMINAL.
ARTIGO 148 DO ECA. AMPLIAÇÃO POR LEI ESTADUAL.
POSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
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1. Consoante o disposto no artigo 145 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, os estados e o Distrito Federal podem criar varas
especializadas e exclusivas da infância e da juventude.
2. A Lei n. 12.913/2008, do Estado do Rio Grande do Sul, conferiu
poderes ao Conselho da Magistratura, excepcionalmente, de atribuir
aos Juizados da Infância e da Juventude, entre outras competências,
a de processar e julgar crimes de natureza sexuais em que figurem
como vítimas crianças ou adolescentes, ressalvada a competência do
Juizado Especial Criminal, nos limites da atribuição que a Constituição
Federal confere aos Tribunais (art. 96, I, a).
3. Embora haja precedentes deste Superior Tribunal em sentido
contrário, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, e
ressalvando meu posicionamento, é de seguir-se o entendimento
assentado nas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de ser possível atribuir à Justiça da Infância e Juventude, entre outras
competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais
praticados contra crianças e adolescentes.
4. Ordem não conhecida.
(HC 238.110/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 19/11/2014)
Observando o Habeas Corpus é possível perceber que o artigo 148 do Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA) foi usado como argumento, pois dispõe das atribuições da
Justiça Especializada da Infância e da Juventude, mas ocorre que não é citado que a
competência de julgamento dos crimes de natureza sexual, praticados contra menores de
dezoito anos é dessa Justiça Especializada.
Com isso, o Superior Tribunal de Justiça trouxe o entendimento de que não é
competência da Justiça Especializada processar e julgar esses tipos de crimes, já que não é
possível ampliar seu rol de competência.
Devem ser anulados os atos decisórios do processo, desde o
recebimento da denúncia, na hipótese em que o réu, maior de 18
anos, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217A, caput, do CP), tenha sido, por esse fato, submetido a julgamento
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perante juízo da infância e da juventude, ainda que lei estadual
estabeleça a competência do referido juízo para processar e julgar
ação penal decorrente da prática de crime que tenha como vítima
criança ou adolescente. De fato, o ECA permitiu que os Estados e o
Distrito Federal possam criar, na estrutura do Poder Judiciário, varas
especializadas e exclusivas para processar e julgar demandas
envolvendo crianças e adolescentes (art. 145). Todavia, o referido
diploma restringiu, no seu art. 148, quais matérias podem ser
abrangidas por essas varas. Neste dispositivo, não há previsão de
competência para julgamento de feitos criminais na hipótese de
vítimas crianças ou adolescentes. Dessa forma, não é possível a
ampliação do rol de competência do juizado da infância e da
juventude por meio de lei estadual, de modo a modificar o juízo
natural da causa. Precedentes citados: RHC 30.241-RS, Quinta Turma,
DJe 22/8/2012; HC 250.842-RS, Sexta Turma, DJe 21/6/2013. (STJ,
RHC 37.603-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 16/10/2013).
Deve ser destacado que não importando onde será julgado o processo de crime de
estupro, independente de qual seja a modalidade, a palavra da vítima é um elemento
importante durante todo o processo, haja vista que nessa modalidade de crime, tem-se
dificuldade na produção de provas.
"nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é
importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes
são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas
e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo,
todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos
autos" (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 18/12/2012).
Com isso, tem a demonstração de que o direito começa a se preocupar com a
punição de quem comete um delito, estreitando os caminhos da impunidade, e se
preocupando com o que a vítima sofreu e o que pode relatar sobre o crime.
6. A DISCUSSÃO SOBRE O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEIS TER PRESUNÇÃO
ABSOLUTA OU RELATIVA
Por se tratar de um crime de grande complexidade, observa-se que a legislação
ainda deixa de definir questões importantes e que fazem toda a diferença na conceituação
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e penalização de um crime tema muito debatido pela doutrina uma vez que, ausente uma
determinação clara, a norma fica aberta a diversos entendimentos. Em uma primeira
percepção, a Lei 12.015/2009, ao criar o tipo penal do art. 217-A, sem nenhuma menção à
presunção de violência, provocaria a eliminação do debate acerca do grau de incapacidade
para a compreensão do ato sexual. Em outros termos, a vulnerabilidade seria absoluta
(NUCCI, 2014, p. 696).
Nestes termos, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 696), faz uma
observação importante:
(...) legislador, na área penal, continua retrógrado e incapaz de
acompanhar as mudanças de comportamento reais na sociedade
brasileira, inclusive no campo da definição de criança ou adolescente.
Perdemos uma oportunidade ímpar para equiparar os conceitos com
o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, criança é a pessoa
menor de 12 anos; adolescente, quem é maior de 12 anos. Logo, a
idade de 14 anos deveria ser eliminada desse cenário. A tutela do
direito penal, no campo dos crimes sexuais, deve ser absoluta,
quando se tratar de criança (menor de 12 anos), mas relativa ao
cuidar do adolescente (maior de 12 anos). Desse modo, continuamos
a sustentar ser viável debater a capacidade de consentimento de
quem possua 12 ou 13 anos, no contexto do estupro de vulnerável.
Atualmente, o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça entendem
sobre a presunção absoluta do tipo penal, tratando como irrelevante o consentimento da
vítima. Abaixo alguns julgados:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE
ANOS.
CONSENTIMENTO
E
EXPERIÊNCIA
ANTERIOR.
IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER
ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA.
1.Para a configuração do estupro ou do atentado violento ao pudor
com violência presumida (previstos, respectivamente, nos arts. 213 e
214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, na redação anterior à Lei
12.015/2009), é irrelevante o consentimento da ofendida menor de
quatorze anos ou, mesmo, a sua eventual experiência anterior, já que
a presunção de violência a que se refere a redação anterior da alínea
a do art. 224 do Código Penal é de caráter absoluto. Precedentes (HC
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94.818, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/8/08).2. Ordem
denegada.(STF, Primeira Turma, HC 97052/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
j. 16/08/2011, p. DJe 14/09/2011).
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AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INVIABILIDADE DO
PLEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial inadmitido
pelo Tribunal de origem é possível tão somente em situações
excepcionais, em que demonstrada a teratologia da decisão de
inadmissão ou a viabilidade da tese jurídica sustentada no recurso
especial, mormente quando flagrantemente contrária à
jurisprudência desta Corte Superior.
2. No caso, a posição adotada pela Corte de origem está em
consonância com o entendimento esposado por este Tribunal
Superior, no sentido de que a presunção de violência,
anteriormente prevista no art. 224, alínea a, do Código Penal,
tem caráter absoluto, afigurando-se como instrumento legal de
proteção à liberdade sexual da menor de quatorze anos, em face
de sua incapacidade volitiva, sendo irrelevante o seu
consentimento para a formação do tipo penal do estupro. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517.785/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
01/10/2019) (Grifo Nosso)
Dessa maneira, se tem a não importância se houve ou não consentimento da vítima
de estupro, sendo a presunção de violência absoluta.
6.1. A Liberdade Sexual Como Bem Jurídico Tutelado
O bem jurídico, conforme a teoria de um doutrinador alemão, ROXIN (1997), é de
que o bem jurídico vem de antes da Constituição e dos valores que foram nela
consagrados, e que servem para delimitar a atuação do legislador, de forma
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infraconstitucional, ou seja, sua atuação se pauta na Constituição e tem-se que apenas
comportamentos que causem danos á terceiros, é os que podem ser criminalizados.
Com isso, se tem o princípio de intervenção mínima, onde o Direito Penal só pode
intervir na tutela de bens jurídicos que são fundamentais para uma vida em sociedade,
desde que essa tutela não possa ser realizada por um dos outros ramos do direito, uma
vez que o Direito Penal é considerado como a ultima ratio.
Conforme LEITE (2004, pag.11), se faz necessário a exclusão da proteção da moral
ou de sentimentos populares da intervenção penal, pois esses não podem ser objetos de
uma valoração objetiva.
No tocante, a Lei 12.015/09 refere-se à dignidade sexual como um bem jurídico que
é tutelado nos crimes sexuais. Ocorre que, ao se falar dignidade sexual, tem-se um conceito
subjetivo e amplo, e que pode ser interpretado na maioria das vezes como prejudicial.
Mas é um ponto debatido doutrinariamente, e GREGO E RASSI (2011, p.70),
possuem uma opinião diversa:
Não é de nenhuma utilidade, assim, promover a redução radical de
todos os bens jurídicos a um único bem, como por exemplo, a
liberdade sexual. Por isso a opção terminológica utilizada pela Lei
nº 12.015/2009 foi louvável, porque seu conteúdo semântico
abrangente permite que dele se extraia o significado de outros bens
jurídicos, p. ex., liberdade, a intimidade sexual e etc.
Ademais, não se deve falar de promover uma redução radical de todos os bens
jurídicos, mas sim de quando se fala da liberdade, não se ignorar a sexual.
Quando se fala do reconhecimento da liberdade sexual como um bem jurídico que
deve ser tutelado nos crimes sexuais, é de suma importância. Pois se falar de dignidade
sexual antes da liberdade sexual não tem sentido, uma é necessária para complementar a
outra. O ponto principal é que esses crimes sexuais são praticados contra a vontade da
vítima, ferindo sua liberdade sexual e a sua dignidade humana, como um todo.
7.O VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA
O crime de estupro de vulnerável segundo a descrição trazida pela redação do tipo
penal do artigo 217 – A, concretiza-se com a conjunção carnal ou a prática de outro ato
libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos.
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Diante disso e para melhor compreensão se faz necessária uma breve conceituação
destes dois elementos do tipo penal. A conjunção carnal, segundo o claro conceito de
César Roberto Bitencourt (2012, p.47):
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Estupro, na linguagem do Código Penal de 1940, era o
constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante violência
ou grave ameaça. Neste sentido, era o magistério de Magalhães
Noronha, in verbis: “Mas a lei, como dissemos, o estupro só é
constituído pelo coito normal, e, dessarte é ele a conjunção sexual
contra a vontade da mulher. Conjunção carnal, por sua vez, é a cópula
vagínica, representada pela introdução do órgão genital masculino
na cavidade vaginal.
Já o ato libidinoso caracteriza-se segundo NUCCI (2014, p. 694) como qualquer
contato que propicie a satisfação do prazer sexual, como, por exemplo, o sexo oral ou anal,
ou beijo lascivo, bem como a permitir que com ele se pratique forma passiva outro ato
libidinoso.
Face a estas conceituações, observa-se que o crime de estupro se caracteriza por
não deixar rastros visíveis aos olhos, logo, observa-se a importância e cuidado que deve
haver no momento da apuração das provas do crime de estupro, por se tratar de um delito
praticado às escondidas, onde não há testemunhas, e em vários deles não existem a prova
da materialidade, tornando-se difícil a sua comprovação (SILVA e BARBOSA, 2020, p. 7)
Diante disso, mesmo que haja a penetração, a materialidade do fato com o passar
do tempo vai se degenerando e os vestígios vão desaparecendo, o que infelizmente não
acontece com a memória da vítima. Depois de certo tempo o exame de corpo de delito já
não é mais capaz de detectar se houve ou não o crime. Em caso da violência ter sido
mediante grave ameaça ou pressão psicológica, nenhum exame ou método é capaz de
prová-la. Muitas vezes o crime não tem uma sequer testemunha.
Fica evidente que a prova desse tipo penal é muito difícil de ser produzida e o que resta à
vítima é a sua palavra.
Conforme a jurisprudência e entendimento dos tribunais superiores, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE
VULNERÁVEL – MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL –
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
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AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – CREDIBILIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DESACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS
INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1) É admissível que a prova da
materialidade do crime de estupro de vulnerável seja efetivada por
elementos de convicção diversos do laudo pericial, notadamente
quando os atos libidinosos diversos da conjunção carnal não
deixarem vestígios. 2) No delito de estupro de vulnerável,
normalmente praticado às escondidas, longe dos olhares de
testemunhas de visu, deve-se dar crédito à palavrada vítima,
nomeadamente quando ela está em harmonia com as demais provas
constantes nos autos e se mostra segura e coerente. 3) Apelo não
provido. (TJ-AP – APL: 00113730820168030002 AP, Relator:
Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento:
12/03/2019, Tribunal). Grifo Nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em crimes
contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, devese conferir especial relevância à palavra da vítima. 2. No caso, as
declarações da vítima apresentam graves contradições,
especialmente no que diz respeito à autoria dos supostos abusos,
atribuída pela criança a pessoas diversas em cada oitiva. Além disso,
os elementos colhidos revelam um ambiente familiar conflituoso
envolvendo diversos membros, o que pode indicar a influência de
parentes na versão narrada pela vítima. E se assim é, dúvida que se
resolve em favor do acusado. 4. Apelação ministerial conhecida e
improvida. (TJ-DF 20141210033066 – Segredo de Justiça 000326177.2014.8.07.0012, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento:
13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE: 19/12/2018. Pág.: 253/267).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ATO
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL - CRIME QUE NÃO
DEIXA VESTÍGIOS - EXAME DE CORPO DE DELITO INCONCLUSIVO MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA 344
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ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DA VÍTIMA
COERENTES E VEROSSÍMIS - ESPECIAL RELEVO - CONDENAÇÃO
MANTIDA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O
SEMIABERTO - NECESSIDADE - APELANTE PRIMÁRIO - PENA QUE
NÃO
ULTRAPASSA
08
(OITO)
ANOS.
- Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, deve ser mantida
a condenação do agente que praticou atos libidinosos contra menor
de
catorze
anos.
- Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem
testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima,
quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume
especial
valor
probante.
- Tratando-se de réu tecnicamente primário e de bons antecedentes,
cuja análise das circunstâncias judiciais foram tidas como
inteiramente favoráveis e cuja pena não ultrapassou 08 (oito) anos,
deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento
da pena, conforme inteligência do art. 33, §§2º e 3º, do CP. (TJMG Apelação Criminal 1.0091.17.000760-2/001, Relator(a): Des.(a) José
Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)
Dessa forma, mesmo que não haja um laudo pericial para comprovar a ação, a
palavra da vítima é elevada para que se comprove que ocorreu o estupro, tendo assim uma
validade probante.
Insta salientar que vários Tribunais começaram a aplicar o entendimento de
supervalorização da palavra da vítima, nos casos que envolveram a aplicação da Lei Maria
da Penha, desde que não haja desvios na conduta da vítima que demonstram que os fatos
alegados são inverídicos.
Com isso, a palavra da vítima deve sim ter relevância entre as outras provas que
foram coletadas durante o processo, mas deve possuir coerência e harmonia com os
índicos que foram encontrados, sendo que nestes casos se trata de um delito não praticado
de forma que se possa ter testemunhas.
8. PESQUISA DE CAMPO
Durante a realização do presente artigo, a fim de que se enriquecer o conteúdo
apresentado, foi realizada uma pesquisa de campo através de formulário digital com a
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finalidade de coletar dados estatísticos sobre as modalidades de violências que podem ser
praticadas contra a mulher, contendo perguntas relativas a este cenário.
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Abaixo, apresenta-se os gráficos com os resultados obtidos.
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Conforme extrai-se dos gráficos, o medo é elemento predominante que impede a
vítima de denunciar, de gritar para o mundo aquilo que viveu. Observa-se também que a
grande maioria das pessoas se não foi uma vítima, ao menos conhece alguém que tenha
sido. Ademais, nota-se que a esmagadora maioria, acredita que a legislação não é
suficiente.
A pesquisa contou ainda com um campo destinado a relatos onde os entrevistados
poderiam contar suas próprias experiências ou de alguém próximo a eles, e mais uma vez
os relatos foram surpreendentes.
Esclarecemos que os relatos não foram anexados ao presente artigo, haja vista ter
sio garantido a aqueles que responderam que suas histórias seriam mantidas em sigilo e
suas identidades preservadas, mas todos foram enriquecedores para entender o olhar da
vítima.
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A pesquisa foi realizada dos dias 26/08/2021 à 26/09/2021, sendo respondida por
267 pessoas.
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9. REGISTROS DE VIOLÊNCIA SEXUAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
Conforme dito anteriormente, a maior incidência dos casos de violência sexual
ocorre dentro de casa, por pessoa muito próxima à vítima. Isso, em condições normais da
vida no dia a dia.
Contudo, no final de 2019, o mundo por um todo se viu assolado por um vírus
invisível aos olhos, mas letal à vida em muitos sentidos, deixando rastros irreversíveis por
onde passou.
Uma das características deste vírus, era a periculosidade a
proximidade e o contato e relações pessoais, que por cultura, o brasileiro tanto prezava.
Naquele momento, chegava até nas localidades mais remotas, aquele que afastaria a
sociedade e aproximaria os monstros. E que monstros são esses? Os monstros agressores
que se viram presos dentro de casa com suas vítimas e seus instintos.
E os monstros cresceram, muitos se revelaram e viraram notícias nos jornais, nas
páginas policiais, outros se mantiveram no anonimato de suas vítimas que não os
denunciaram.
E por que dizemos isso? Porque durante a pandemia do novo Corona
Vírus, os casos de estupro de vulnerável misteriosamente começaram a cair. Segundo o
Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021, p 110) em 2020 foram registrados 44.879
de estupro de vulnerável, provenientes dos boletins de ocorrência lavrados pelas Polícias
Civis, ao passo que em 2019 este número foi de 55.499 casos.
Esta observação se torna contraditória ao analisar que estatisticamente a grande
maioria dos casos deste tipo penal ocorrem dentro de casa. Logo, estando vítima e
agressor no mesmo ambiente, não faria sentido a queda dos números, mas sim o aumento
destes.
Durante o período em que tudo se tornou mais difícil, onde as relações se tornaram
mais complexas e quando a maior parte dos agressores estiveram vinte e quatro horas com
suas vítimas, as notificações diminuíram.
A pandemia silenciou ainda mais essas vítimas de diversos tipos de violência,
intensificando o medo e a vergonha, uma vez que os espaços de convívio social que
facilitavam infimamente as denúncias, foram fechados.
Com a cenário pandêmico, não foi mais possível estar com a colega de trabalho que
era violentada pelo marido, a professora não viu aquela criança que foi abusada pelo tio,
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pelo vizinho e que certamente apresentaria uma mudança em seu comportamento, a
adolescente que foi violentada pelo pai ou padrasto não esteve com as amigas para
desabafar, a menina que foi agredida pelo namorado não teve para quem contar.
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A vítima esteve isolada do mundo e acorrentada ao agressor. Parece redação de
filme de terror? Mas foi apenas a realidade de muitas pessoas, que talvez nunca seja
descoberta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que a doutrina e a jurisprudência afirmem que as leis são o suficiente, o
clamor da sociedade por justiça ainda é grande. E quem melhor para saber o que sente, do
que aqueles que efetivamente vivem essa realidade.
O processo de revitimização das mulheres, seja pela ação regular Estatal (reiteradas
tomadas de declaração, que fazem com a mulher reviva os fatos, e submissão a exames
muitas vezes invasivos) seja pela inércia ou morosidade estatal ou pelas reiteradas ações
de violência pelo agressor, é a grande questão a ser vencida no combate à violência contra
mulher.
Lembrando que a violência contra mulher não é apenas àquela praticada com ações
físicas, psicológicas ou morais, mas também a educacional, trabalhista, intelectual e outras
que são cometidas de modo inconsciente pela sociedade, ainda muito patriarcal e
machista.
Processo de desvalorização feminina foi construído durante séculos, mas a
desconstrução não pode ser feita no mesmo prazo, essa ruptura faz-se necessárias com
urgência.
A vítima precisa de um ambiente que a apoie, a acolha e não faça com que ela se
culpe pelo que aconteceu, se sinta insegura ou não vislumbre uma punição justa e
adequada para aquele que a feriu. Ela não precisa de julgamentos, não precisa que a
perguntem qual era a roupa que estava usando ou o porquê de estar naquele local, naquela
hora.
A vítima não precisa ter impregnado em seu subconsciente de que o pesadelo que
viveu, ou vive, tem alguma parcela de culpa sua. Não, ela é vítima! Ela sempre será vítima!
Como bem se sabe, na maioria das vezes que a vítima toma coragem para
denunciar, fica exposta a situações vexatórias e machistas, que ocorrem até mesmo nas
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delegacias, quando são ouvidas por seres humanos sem o mínimo de empatia, que as
fazem reviver aquele momento doloroso por diversas e diversas vezes. A única coisa que
uma vítima de estupro tem é a sua palavra, e quando não confiam nisso, nada lhe resta.
Ante a gravidade da situação, um ponto a ser debatido pela legislação seria evoluir
a tipificação do crime de estupro de vulnerável para caráter de crime imprescritível, pois
geralmente a vítima permanece na situação de sua vulnerabilidade de longos anos, e
muitas vezes quando esta condição cessa, o Estado já não tem mais a pretensão punitiva
para culpar aquele que destruiu a infância, adolescência e a vida da vítima.
E necessário que as vítimas sejam incluídas num programa de acolhimento para que
estas saiam da condição de vítima e tornem-se donas de seu próprio destino.
Não falar sobre o crime não diminui a dor da vítima, não faz com que ela suma ou
seja apagada da memória, o dissabor do pesadelo vivido permanece na pele.
Portanto, observa-se que pelo clamor social ainda existente, a Lei embora tenha um
caráter mais objetivo este ainda não abrange a vulnerabilidade das vítimas.
Diante de todos os pontos elencados, conclui-se que o tema em cheque tem
diversas controvérsias, não se podendo ignorar o preceito penal e nem a forma em que ele
se delimita, pois, não se podem os atos praticados a luz desse crime serem tratados de
forma subjetiva.
Sendo o Direito considerado como uma ciência que não tem exatidão,
que se habitua os comportamentos e cultura da sociedade, se faz necessária uma
reinterpretação da Lei 12.015/09, em consideração aos clamores de todo um povo, que é
obrigado a conviver com cenas de violência e falta de impunidade para aqueles que
praticam
crimes
repugnantes.
Embora o caminho seja tortuoso, as linhas sejam tortas, o final quem escreve ainda
é
você!
11. REFERÊNCIAS
AQUINO, Aline Umberto de; STABILE, Gustavo Henrique. O Crime de Estupro e as
alterações
da
Lei
12.015/2009.
Disponível
em:https://servicos.unitoledo.br/repositorio/handle/7574/1025. Acesso em: 05 de abril de
2020.
AMAZARRAY, Mayte Raya. KOLLER, Silvia Helena. Alguns aspectos observados no
desenvolvimento de crianças vítimas de abuso sexual. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/S0102-79721998000300014. Acesso em 02 de out 2021.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2004.
________. Tratado de direito penal. v. 4, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
350

www.conteudojuridico.com.br

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
CARVALHO, Leandro. "Colonização do Brasil "; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm . Acesso em 19 de
setembro de 2021

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

CARVALHO, Vicente de Paula Santos. O Estupro de Vulnerável na Reforma promovida
pela
Lei
12.015/2009.
Disponível
em:
https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/2451/1797. Acesso em: 06 de
abril de 2020.
___________________________.De três anos de prisão a decapitação: as punições por
estupro pelo mundo. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/listas/detres-anos-de-prisao-a-pena-de-morte-as-punicoes-por-estupro-pelo-mundo.htm. Acesso
em: 26 de set de 2021.
FERONATO, Maria Lícia Andrade Souza; VOLPE, Luiz Fernando Cassilhas. Estupro e Estupro
de Vulnerável à Luz da Lei n. 12.015/2009, seu tipo penal e a possibilidade de
aplicação da Lei n. 12.015/2009 aos casos ocorridos e julgados antes de sua Vigência.
Disponível em: http://ienomat.com.br/revista/index.php/judicare/article/view/29. Acesso
em: 08 de abril de 2020.
GRECO, Alessandra Orcesi Pedro; RASSI, João Daniel. Crimes contra a dignidade sexual. 2
edº.
Editora
Atlas
S.A.
São
Paulo.
2011.
Disponível
em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5716531/mod_resource/content/0/Rassi%20e%2
0Greco.%20Crimes%20contta%20a%20dignidade%20sexual..pdf. Acesso em: 10 de
outubro de 2021.
GUIMARÃES, Maisa Campos e PEDROZA, Regina Lucia Sucupira. VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER: PROBLEMATIZANDO DEFINIÇÕES TEÓRICAS, FILOSÓFICAS E JURÍDICAS.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/psoc/a/Dr7bvbkMvcYSTwdHDpdYhfn/?lang=pt .
Acesso em 26 de set de 2021.
LEITE, Inês Ferreira. Tutela penal da liberdade sexual, Revista portuguesa de ciência criminal,
Lisboa,
a.21n.1
(Jan.-Mar.2011),
p.29-94.
Disponível
em:
https://www.academia.edu/40857540/A_TUTELA_PENAL_DA_LIBERDADE_SEXUAL. Acesso
em: 10 de outubro de 2021.

351

www.conteudojuridico.com.br

___________________________. Japão, o país onde o consentimento sexual não significa nada.
Disponível em: https://exame.com/mundo/japao-o-pais-onde-o-consentimento-sexualnao-significa-nada/ . Acesso em 25 set 2021

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

___________________________Maria da Penha vai à escola: educar para prevenir e coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher / Ben-Hur Viza, Myrian Caldeira Sartori,
Valeska Zanello, org. ; Amanda Kamanchek Lemos ... [et al.]. – Brasília : TJDFT, 2017.
NUCCI, Guilherme de Souza; ALVES, Jamil Chaim; BARONE, Rafael; BURRI, Juliana; CUNHA,
Patrícia; ZANON, Raphael. O crime de estupro sob o prisma da Lei 12.015/2009 (arts.
213 e 217-A do CP). Disponível em: http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/o-crimede-estupro-sob-o-prisma-da-lei-12-01509. Acesso em: 06 de abril de 2020.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18 ed. Ver., atual. e ampl. – Rio
de Janeiro: Forense,2017.
___________________________. O estupro ao redor do mundo: como são as leis em diversos
países. Disponível em: https://history.uol.com.br/noticias/o-estupro-ao-redor-do-mundocomo-sao-leis-em-diversos-paises . Acesso em 24 set 2021
___________________________.O estupro coletivo que chocou Índia e mudou lei. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-36400156. Acesso em: 20 de set de 2021.
RIBEIRO, Ana Clara Andrade. Modificações causadas pela Lei 12.015/2009 nos crimes
de Estupro e Estupro de Vulnerável. Disponível em: https://www.itr.ufrrj.br/portal/wpcontent/uploads/2017/10/t83.pdf. Acesso em: 07 de abril de 2020.
RODRIGUES, Thaís Maia e DANTAS, Gleick Meira Oliveira. A nova Lei de combate aos
Crimes Contra a Liberdade Sexual: Uma análise acerca das modificações trazidas ao
Crime de Estupro. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitopenal/a-nova-lei-de-combate-aos-crimes-contra-a-liberdade-sexual-uma-analise-acercadas-modificacoes-trazidas-ao-crime-de-estupro/.Acesso em: 05 de abril de 2020.
SILVA, Alequilia Felipe da e BARBOSA, Igor de Andrade. O Valor Probatório da Palavra
da Vítima na Condenação do Crime de Estupro. Disponível em:
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/o-valor-probatorio-da-palavra-davitima-na-condenacao-do-crime-de-estupro/amp/#_ftn1 . Acesso em: 11 de out. 2021.
ROXIN, Claus Derecho. Penal, Parte General, tomo I, tradução da 2.ª Edição Alemã por D.
Luzón Peña, M. D. Garcia Conlledo e J. V. Remesal, Editorial Civitas, S.A., 1997. Disponível
em:
352

www.conteudojuridico.com.br

https://www.academia.edu/5955280/Derecho_Penal_Parte_General_TOMO_I_Claus_Roxin.
Acesso em: 10 de outubro de 2021.
SILVA, Jerlis dos Passos; SKIERZINSKI, YonaraOsowski; KLOSS, Vanderlei.Alteração ao
Código Penal feita pela Lei 12.015/2009: Estupro de Vulnerável. Disponível em:
http://revistafarol.com.br/index.php/farol/article/view/11. Acesso em: 05 de abril de 2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

SILVA, Priscila Santos da. Aspectos Polêmicos do Crime de Estupro de Vulnerável, em
face
da
Lei
N°
12.015
de
2009.
Disponível
em:
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/1041. Acesso em: 08 de abril de 2020.
SÁ, Rodrigo Moraes. Estupro de Vulnerável: Uma análise doutrinária sob a ótica da
Vulnerabilidade
do
menor.
Disponível
em:https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigoestuprodevulneravelenviar
.pdf . Acesso em: 04 de abril de 2020.
SANTOS, Neilan Leite Silva. Estupro e Estupro de Vulnerável: Efeitos da Lei 12015/09.
Disponível
em:
http://www.saberaberto.uneb.br/bitstream/20.500.11896/952/1/TCC%20Neilan.pdf.
Acesso em: 04 de abril de 2020.
TAUBE, Friedel. As leis contra crimes sexuais no
https://p.dw.com/p/1JLm0. Acesso em: 25 de setembro 2021

mundo.

Disponível

em:

353

www.conteudojuridico.com.br

A INSUFICIÊNCIA DE INDICADORES COMO A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS
PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
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RESUMO: O jurisdicionado encontra-se em constante busca para dirimir controvérsias,
firmar sentido a determinadas normas jurídicas e até mesmo interpretar a norma legal nos
casos em que o legislador não se incumbe de conceituar determinados preceitos ou
institutos de grande valia dentro do direito. Desta busca que surgiu a relevância do tema,
a saber o conceito de “dedicação às atividades criminosas” trazido pela lei de drogas como
requisito para fins de incidência da minorante prevista no § 4° do artigo 33 da lei nº
1.343/06, bem como, se a quantidade e natureza da droga, por si sós, são circunstâncias
suficientes para o afastamento da figura privilegiada do tráfico ilícito de drogas, por inferir,
a partir desse prisma, se o agente se dedica às atividades criminosas. Para tanto, como
metodologia de pesquisa fora empregada a pesquisa jurídica e o método dedutivo, com a
coleta de dados de pesquisa exploratória da lei, bibliografias, documentos e
jurisprudências, com a coleta de dados qualitativa, através da extração de informações com
enfoque no esclarecimento do problema mostrado. Logo, a quantidade e natureza da
substância ilícita não se mostram aptas, por si só, a afastarem a redutora, sendo necessário,
para tanto, de outros elementos capazes do robustecer a não incidência da causa de
diminuição de pena.
Palavras-chave: tráfico de drogas; Diminuição de pena; Dedicação às atividades criminosas.
ABSTRACT: The jurisdication is constantly seeking to set up controversies, signing a sense
of certain legal rules and even interpreting the legal rule in cases where the legislature is
not for conceptuality of certain precepts or large capital institutes within the law. This
search that arose the relevance of the theme, to know the concept of "dedication to
criminal activities" brought by the drug law as a requirement for the purposes of a minor's
incidence provided for in Paragraph 4 of Law No. 1,343 / 06, as well as, if the amount and
nature of the drug, alone, are sufficient circumstances for the departure of the privileged
figure of illicit drug trafficking, for inferring, from that prism, if the agent is dedicated to
97 Especialista em Direito. Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP). Email: brdamaso@gmail.com

354

www.conteudojuridico.com.br

criminal activities. For that, as a research methodology was used legal research and
deductive method, with the collection of exploratory research data, bibliographies,
documents and jurisprudences, with qualitative data collection, through the extraction of
information with a focus on clarification of the problem shown. Therefore, the amount and
nature of the illicit substance are not suitable, by themselves, to move the reducer, and for
both other elements capable of sturdy is not incidence of the cause of decreased penalty.
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Keywords: drug trafficking; Decrease of penalty; Dedication to criminal activities.
1 INTRODUÇÃO
O interesse pelo tráfico privilegiado e os requisitos para sua aplicabilidade consiste
em saber se a quantidade e natureza da droga são elementos, por si só, suficientes a
justificar a dedicação às atividades criminosas e, assim, afastar a causa de diminuição
prevista no § 4° do artigo 33 da lei 11.343/06?
A quantidade e natureza da droga apreendida não são elementos suficientes, por
si só, para justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, a despeito de
considerar que o Juiz deve analisar tais circunstâncias preponderantemente ao
estabelecido no artigo 59 do código penal (artigo 42 da lei n° 11.343/06), existindo outros
elementos a serem sopesados, como a diversidade de drogas apreendidas, bem como a
forma em que ela está acondicionada.
Em contrapartida, discute-se o viés de que o agente que carrega consigo grande
quantidade de drogas, justifica sua dedicação às atividades criminosas, uma vez que, ao
ser acondicionada, o volume do entorpecente indicará que este se dedicará à prática do
delito previsto no artigo 33 da lei n° 11.343/06, e não para o caso do uso pessoal, ou que
seja o mesmo primário e não se dedica ao mundo criminoso.
Não só, tem se pensado que a natureza da droga apreendida é motivo ensejador
para a não incidência do tráfico privilegiado, uma vez que existem entorpecentes que são
mais nocivos à saúde daqueles que o consomem.
Para mais, os Tribunais Superiores tem entendido que a análise da dedicação às
atividades criminosas deve ser sopesada com a quantidade e natureza da droga, em
preponderância ao previsto no artigo 59 do código penal, no momento de fixação da pena,
nos termos do artigo 42 da lei n° 11.343/06.
Para o desenvolvimento foi estabelecido a delimitação do tema a saber se, no
crime de tráfico de drogas, quando na dosimetria da pena, o agente, fazendo jus à causa
de diminuição de pena do tráfico privilegiado, poderá ter o benefício afastado em razão
da quantidade e natureza da droga, de forma a justificar que ele se dedica às atividades
criminosas.
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O avanço dos entendimentos do jurisdicionado brasileiro quanto ao
reconhecimento do quesito para o agente que não se dedica ao mundo do crime tem sido
problemática para diferenciar o agente primário do criminoso contumaz. Tal fator pode ser
crucial quando se trata da dissonância face aos entendimentos dos diversos tribunais
brasileiros, o qual necessitou, para tanto, o enfrentamento do tema pelos tribunais
superiores para o estabelecimento de tais parâmetros.
Vale destacar que há a necessidade de garantia do direito constitucional de
igualdade entre os sujeitos, mormente pela aplicabilidade de uniformes entendimentos
acerca do mesmo tema. Partindo deste prisma, não terá o ordenamento jurídico espaço
para decisões discrepantes, dispensando a todos a devida e efetiva segurança jurídica por
parte dos órgãos jurisdicionados no exercício da prestação jurisdicional.
Dessa forma, a análise dos entendimentos dos tribunais superiores para verificar
se a quantidade e natureza da droga, por si só, são elementos suficientes para justificar um
juízo de não incidência da causa privilegiadora do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
bem como o consequente afastamento dos benefícios da condenação mais branda, se
mostra necessária.
Para isso, será estudado os requisitos previstos no § 4° do artigo 33 da lei 11.343/06
para incidência da minorante nos crimes de tráfico de drogas, bem como demonstrar que,
a despeito do que dispõe o artigo 42 da lei 11.343/06 – preponderância da quantidade e
natureza da droga sobre os requisitos do artigo 59 do Código Penal – tais componentes
não são suficientes para afastamento da minorante, quando isolados de outros elementos.
Objetiva-se a busca na jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros a
definição de parâmetros para o reconhecimento e afastamento do tráfico privilegiado por
motivação de que o agente se dedica às atividades criminosas.
Como método de abordagem teórica será usado o dedutivo, partindo de
premissas que são aplicadas para o caso. Já o método de exploração será o bibliográfico e
documental, sendo possível que se extraia da lei, doutrina, jurisprudência fatores que
corroborem a intenção inicial de que a quantidade e natureza da droga não são, por si só,
suficientes para afastar a figura privilegiada do tráfico de drogas.
Acrescenta-se, como principais linhas teóricas as obras doutrinárias de Renato
Brasileiro de Lima e Cleber Masson, dentre outros, como forma de promover o
desenvolvimento essencial da pesquisa e esclarecimento do problema.
Demais disso, será abordada a técnica qualitativa, colhendo-se informações com
enfoque no esclarecimento do problema mostrado, e por meio da análise bibliográfica e
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documental, a partir da extração da lei, doutrina, jurisprudência usado o tipo de pesquisa
exploratória.
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A pesquisa está distribuída dentre as seções a saber, inicialmente, os requisitos
gerais do crime de tráfico ilícito de drogas, a causa de diminuição de pena elencada no §
4º do artigo 33 da lei 11.343/06, bem como a preponderância estabelecida no artigo 41 da
mesma lei. Em seguida, será feita uma abordagem acerca do entendimento dos Tribunais
Superiores relativamente ao afastamento da redutora em razão da quantidade e natureza
da droga apreendida.
2. DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO
Esta seção objetiva estudar os elementos do tipo penal do tráfico ilícito de
entorpecentes, fazendo uma primeira abordagem sintética acerca da configuração do tipo
penal descrito no caput do artigo 33, com enfoque específico na causa de diminuição de
pena prevista § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei Federal n° 11.343/06. Em seguida, será
abordada a incidência do mandamento legal acerca da preponderância da quantidade e
natureza da droga, na ocasião da fixação da pena pelo magistrado.
2.1 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO PENAL DO TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E A MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06
Antes de adentrar ao enfrentamento dos aspectos jurisprudenciais dos tribunais
Superiores brasileiros, é de mister a abordagem das questões gerais do crime de tráfico
ilícito de drogas, bem como as elementares da minorante prevista no §4° da lei n°
11.343/06.
Inicialmente, a lei n° 11.343/06 não cuidou em expressar o conceito acerca do
termo “droga”, embora mencionado na Constituição Federal, bem como na lei de crimes
hediondos (LIMA, 2020)
Defende a doutrina (PORTOCARRERO e FERREIRA, 2020, p. 110) manifestação de
forma uníssona aduzindo que “Trata-se de tipo penal que depende, para a sua integração
e aplicação, de um complemento, tratando-se, pois, de norma penal em branco”.
Assim, arremata Paulo Queiroz e Marcus Mota Moreira Lopes (2016, p. 24):
Os tipos – ou leis – penais em branco são os que, embora cominem
a pena, trazem uma definição incompleta do crime (preconceito
primário incompleto) e, por isso, fazem remissão, explícita ou
implicitamente, a outro preceito normativo que supre a omissão. Por
ser incompletos, só podem ser compreendidos e aplicados em
conjunto com as normas que complementam o respectivo tipo.
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No caso em comento, diante está a lei de tóxico de dispositivo de caráter de norma
penal em branco, uma vez que não vem a definir o que seria a terminologia “droga”,
ficando não a cargo da mesma lei que tipifica o crime de tráfico tal conceituação.
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O complemento que é dado para a norma é estabelecido por meio de Portaria do
Ministério da Saúde, ocupando-se o artigo 66 da lei n° 11.343/06 ao aduzir que:
Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei,
até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no
preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes,
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. (BRASIL, 2006, não paginado)
Consiste o crime de tráfico de drogas em
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 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006,
não paginado)
Cleber Masson (2021) estabelece que se trata de um tipo alternativo misto, uma
vez que os sujeitos ao praticarem qualquer dos elementares do tipo, praticam o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, bem como aquele que incorre em diversas elementares
comete um só crime. Neste teor, soma-se o crime de tráfico de drogas o total de 18 verbos
distintos no caput do artigo 33 da lei 11.313/06.
Em regra, trata-se de crime comum, porquanto pode ser cometido por qualquer
pessoa. Difere de tal entendimento somente a elementar “prescrever”, pois, esta presume
ser praticada por pessoal habilitada para tanto, como nos casos de médicos e dentistas.
(LIMA, 2020)
Ademais, diante está da classificação de crime permanente, considerado pela
doutrina pátria (LIMA, 2020) como aquele cuja consumação perdura-se pelo tempo, pois a
natureza do bem jurídico assim ofendido o caracteriza. Isso se justifica pela saúde pública,
bem jurídico tutelado do tipo penal, estando exposto durante todo o tempo em que o
agente remanesce na posse do bem, logo, podendo ser cessada a qualquer momento.
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Nesse sentido:
“Como se vê, uma das principais características do crime permanente
consiste em o agente poder fazer cessar a perturbação do bem
jurídico a qualquer momento. Ele possui o domínio do fato, da
conduta e do resultado”. (TOLEDO, 1994, p. 146-147, Apud, LIMA,
2020, p.1052)
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Quanto à classificação dos crimes de perigo, elenca PORTOCARRERO e FERREIRA
(2020) tratar o tráfico de drogas de crime de perigo abstrato, tendo uma presunção de
dano pelo legislador de forma irrestrita.
O tipo subjetivo do crime é o dolo, não sendo punível a forma culposa por ausência
de previsão legal, não cabendo ao julgador interpretação em sentido diverso,
remanescendo a conduta atípica em caso de não demonstração do dolo, este traduzindose na vontade e consciência da prática do ato.
Além do mais, consuma-se o crime com a realização de qualquer dos verbos do
tipo, e como já visto, bastando apenas um deles para a configuração. Nesse interim, cabível
a tentativa, desde que passível o fracionamento dos atos executórios, não logrando a
perpetração por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Queiroz e Lopes, 2016, p.30)
Faz-se difícil a ocorrência da modalidade tentada, haja vista que provavelmente o
agente já tenha incorrido em outro componente do tipo, estando, de toda forma, o ilícito
penal já consumado, como no caso de adquirir e guardar.
Por determinação expressa do artigo 2º da lei 8.072/90, cuidou o legislador em
equiparar o delito de tráfico de drogas a crime hediondo.
Além disto, importante acentuar que o simples fato de possuir certa quantidade
de drogas não implica, automaticamente, em tráfico. Deve ficar demonstrada, a despeito
da quantidade de droga, que ela se destina a terceiro, ainda que gratuitamente. O delito
de tráfico consiste em comércio. Não tendo demonstração de que a droga é destinada ao
comércio, o agente pode incorrer apenas na modalidade do artigo 28 da mesma lei.
Assim, apenas com a demonstração de que o tóxico tem finalidade mercantil, é
que se poderá falar em reconhecimento da figura privilegiada.
Tendo visto isso, incorre a presente seção a partir de então da análise dos
requisitos objetivos para a caracterização da causa de diminuição do tráfico ilícito de
entorpecentes prevista no § 4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06.
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A causa de diminuição de pena comentada é considerada como inovação trazida
pela lei n° 11.343/06, porquanto não abrangida pela antiga lei de drogas, qual seja, Lei nº
6.368/76.
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Tem seu caráter voltado para a política criminal, dada a necessidade em favorecer
ao pequeno traficante, ou seja, aquele que não incorre na prática delitiva com afinidade, a
possibilidade de uma ressocialização mais célere. (LIMA, 2020)
Frisa, ademais, Renato Brasileiro de Lima (2020) que apesar da terminologia ser
usada como “tráfico privilegiado”, não se está diante de um privilégio propriamente dito,
porquanto a intenção do legislador não se estendeu em trazer uma nova pena em abstrato
para a minorante, e sim fração de um sexto a dois terços. Assim, por se tratar de causa de
diminuição de pena, há de ser sopesada na terceira fase da dosagem penalógica elencada
no artigo 68 do Código penal.
Masson (2021) caracteriza a figura do tráfico privilegiado como tráfico menor ou
tráfico eventual (causa de diminuição de pena). Para que haja a caracterização do delito de
tráfico privilegiado, o agente deve preencher 4 requisitos insertos no § 4° do artigo 33 da
lei 11.343/06, tendo eles caráter cumulativo e subjetivo.
São requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena:
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 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006,
não paginado).
[...]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa. (BRASIL, 2006, não
paginado)
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O primeiro deles é a primariedade do agente, não ficando o código penal, código
de processo penal ou leis penais extravagantes a cargo da definição do instituto, sendo,
para tanto, interpretada aos conceitos em sentido antagônico aos termos da reincidência.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Cleber Masson (2021) bem elucida que o código penal somente estabelece o que
vem a ser a reincidência, esta consistindo no agente que comete um novo fato criminoso
após o trânsito em julgado de sentença condenatória por fato anterior que o tenha
incorrido. Sendo assim, a pessoa é considerada como primária pela via residual, vez que,
caso não preencha os requisitos da reincidência, automaticamente, por óbvio, será
considerado primário.
Em consonância ao exposto acima, temos os ensinamentos de Renato Brasileiro
Lima (2020, p. 1070):
O conceito de primariedade é definido a partir de uma interpretação
a contrário sensu da reincidência (CP, art. 63). Primário, portanto, é o
acusado que pratica determinado crime se que tenha contra si, à
época do fato delituoso, sentença condenatória transitada em
julgado referente à prática de outro crime.
Para comprovação da condição pregressa do acusado, basta a análise da ficha
criminal de antecedentes do agente, sendo documento suficiente, nos termos da súmula
636 do SJT: “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os
maus antecedentes e a reincidência”. (BRASIL, 2019, não paginado)
Sobre os bons antecedentes, o autor Renato Brasileiro Lima (2020) prossegue
esclarecendo que também se trata de uma exclusão, porquanto é considerado detentor de
bons antecedentes quem não detiver maus antecedentes. Logo, não pode ser considerado
como detentor de maus antecedentes o agente que tenha em seu desfavor instaurações
de inquéritos ou ações penais em andamento, absolvições por insuficiência de provas,
prescrições abstratas, retroativas e intercorrentes.
Nesse sentido, cabe ser destacada o teor da súmula 444 do STJ: “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(BRASIL, 2010, não paginado).
É de mister trazer à tona, o recente entendimento firmado pelas turmas do
Supremo Tribunal Federal ao definir o conceito dos maus antecedentes, antigamente
interpretado como sendo as condenações criminais que não mais servissem para fins de
reincidência, ou seja, depois de transcorrido o prazo de cinco anos estabelecido no artigo
64, I, do código penal.
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Todavia, no julgamento do HC 119.200/PR, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli
(1º Turma) e HC 126.315, este de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes (2º Turma), passou
a se considerar que o prazo de cinco anos não teria o fito de extinguir somente os efeitos
decorrentes da reincidência do agente, servindo também como para qualquer
interpretação de forma negativa na dosagem da pena.
Em outras palavras, entendeu a suprema corte que se a anotação não interessa
para fins de reincidência do acusado, não mais subsiste razão para que esta seja sopesada
como maus antecedentes e aumente a pena-base.
Adiante, outro requisito imposto pela lei é de que não pode o agente se dedicar
às atividades criminosas, consistindo na pessoa que se ocupa diariamente de alguma forma
lícita e constante, sinalizando o agente em não se empenhar nas atividades delitivas.
NUCCI (2014, não paginado, apud MASSON, 2021, p. 81) cita que:
Estranha é a previsão a respeito de não se dedicar às atividades
criminosas, pois não diz nada. Na norma do § 4º, para que se possa
aplicar a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser
reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende
o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas.
Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor
que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com
bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a
tal tipo de atividade ilícita.
Acrescenta Mendonça e Carvalho (2012) que a lei claramente impede que o
benefício da minorante do tráfico privilegiado seja compatível caso o agente também sofra
condenação pelo delito de associação para o tráfico previsto no artigo 35, pois, não pode
se dizer que o agente que é processado pelo crime de associação não se dedique às
atividades criminosas, diante do dolo específico do tipo.
Da mesma forma aquele que integra determinada associação criminosa (artigo
288, código penal), é considerado como réu habitual, pois sua finalidade é a contumaz
reinserção no mundo criminoso.
Ademais, tem caminhado a doutrina no sentido de ser possível a utilização de
inquéritos policiais e processos penais em curso para concretizar que o agente se dedica
às atividades criminosas. Assim, a ideia sustenta não se visar a valoração em prejuízo do
acusado, porquanto não agravada a pena, e sim o afastamento de determinado benefício
em razão de suas próprias condições. (LIMA, 2020)
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Firma, ainda, que a forma vista acima tem o condão de não tratar como absoluto
o princípio da insignificância, não comparando o agente que possui uma única anotação
em sua ficha de antecedentes, com aquele que tem várias passagens, equiparando-os, e
assim os diferindo no momento da aplicação da pena, devendo o benefício ser concedido
para aquele que realmente não tem envolvimento com o mundo do crime.
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A sistemática soa prejudicial ao acusado, em que pese a afirmação do não prejuízo
em razão do princípio da individualização da pena, pois, não é de se desconsiderar a
manifesta possibilidade de sopesar este em face da presunção de inocência.
Tal entendimento doutrinário caminha a passos divergentes do que vem adotando
o Superior Tribunal de Justiça, já que no julgamento do HC n° 664.284/ES, de relatoria do
Ministro Ribeiro Dantas, seguindo a convicção da Suprema Corte, considerou que a causa
de diminuição de pena “não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em
investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em
fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”. (BRASIL, 2021,
não paginado)
O Superior Tribunal de Justiça já tem se manifestado, quando do julgamento do
EREsp 1.431.091/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, julgado em 14/12/2016,
esclarecendo que o magistrado não pode deixar de aplicar a minorante do tráfico
privilegiado se valendo meramente dos elementos descritos no tipo penal.
Por último, o agente não pode integrar organização criminosa. Tal conceito é
extraído do próprio texto legal, uma vez que o § 1° do artigo 1° da lei n° 12.850/13 define
o que vem a ser organização criminosa, Veja-se:
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações
penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro)
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (BRASIL, 2013,
não paginado)
Renato Brasileiro (2020) bem destaca que a lei de drogas não ressalva quanto à
natureza do crime eventualmente praticado pela organização criminosa que o agente faça
parte, bastando concluir que simplesmente deve-o integrar tais organizações.
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Além disso, cabe destacar que o conceito de organização criminosa não se
confunde com os crimes de associação criminosa (artigo 288, Código Penal) ou a
associação para fins de tráfico (artigo 35 da lei n° 11.343/06), pois tais institutos são
diferidos.
Assim, caso haja a incidência de algumas das modalidades criminosas citadas
acima, mais acertado seria o afastamento da minorante pelo agente se dedicar às
atividades criminosas, e não por integrar uma determinada organização, como já
salientado anteriormente.
Visto isso, é imperiosa a abordagem acerca da hediondez da minorante do tráfico
de drogas. Viu-se que o tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 33, caput ou § 1° da lei
11.343/06 é considerado equiparado a hediondo, logo, também hediondo.
Todavia, nada manifestava a lei, até à vigência do pacote anticrime acerca da
natureza da minorante. Ficava, assim, a cargo da jurisprudência a definição.
Antes entendia o Superior Tribunal de Justiça pela hediondez da minorante, senão
o teor da súmula 512, in verbis: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.
Todavia, recentemente o plenário do STF (HC n. 118.533, em 23/6/2016) mudou
seu entendimento, não mais considerando como hediondo o tráfico privilegiado de
drogas. Não obstante, com o advento da lei 13.964/2019, acrescentou-se o § 5° ao teor do
artigo 112 da lei n° 7.210/84 (lei de crimes hediondos) para não mais considerar o tráfico
privilegiado como hediondo, in verbis:
“§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime
de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
(BRASIL, 2019, não paginado)
Assim, cancelado foi o teor da súmula acima mencionada, face à alteração do
entendimento dos Supremo Tribunal Federal, corroborado legalmente com a edição do
dispositivo acima mencionado.
Por fim, importante sublinhar que a aplicação do benefício requer o
preenchimento, cumulativo, de todos os requisitos insertos no dispositivo legal, sob pena
de não incidência da causa de diminuição de pena.
2.2 PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA APLICAÇÃO DA
PENA NO DELITO DE TRÁFICO.
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O legislador, quando da elaboração do texto da lei n° 11.343/06, optou em
acrescentar dispositivo que preponderasse a quantidade e a natureza da droga apreendida
no momento da dosimetria da pena a ser aplicada. Para isso, fez constar o seguinte o
seguinte teor:
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“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente”. (BRASIL, 2006, não paginado)
Os crimes previstos na lei de drogas carregam consigo peculiaridades, o que
demonstrou o interesse pelo poder constituinte em estabelecer o tal parâmetro de
preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59 do código penal brasileiro.
A doutrina elenca, nesse viés, que ao fixar a pena, deve o magistrado pautar-se no
sistema da quantificação judicial, com a finalidade de auferir critérios existente quanto à
quantidade e natureza da substância apreendida. (MASSON e MARÇAL, 2019, p. 162)
O bem jurídico tutelado e sua relevância (saúde pública) sustentam um juízo maior
de censura ao recaírem a conduta dolosa em grande volume de drogas, bem como nos
casos de serem elas mais nocivas à saúde. Nestes termos, a doutrina:
Também encontra fundamento legítimo o agravamento da penabase com esteio na natureza da droga. Ora, não se pode negar que
as drogas podem afetar a saúde humana com maior ou menor
gravidade. Um quilo de maconha, por exemplo, tem potencial
destrutivo menor que um quilo de cocaína. Assim, o potencial lesivo
e viciante da droga, dada a sua natureza, há de ser levado em
consideração quando da fixação da sanção. (MASSON e MARÇAL,
2019, p. 162)
Complementa Renato Brasileiro de Lima (2020) que não pode dois agentes serem
equiparados quando um dos indivíduos é flagrado trazendo consigo uma certa quantidade
de maconha e, em contrapartida, o segundo elemento portanto mesma quantidade de
entorpecentes, sendo esta de cocaína. Assim, o que se leva em consideração é o caráter
destrutivo e viciante de uma em comparação à outra.
Certo é que a preponderância da quantidade e natureza da droga há de ser
sopesada pelo magistrado no momento da prolação da sentença. A grande problemática
surgida com o tema e enraizada a partir de tal dispositivo legal, é que tais fatores têm sido
utilizados pelos juízes singulares e cortes ordinárias como motivos para o afastamento da
causa de diminuição elencada no § 4° do artigo 33 da lei n° 11.343/06.
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Visto isso, a próxima seção tem a finalidade de analisar, face aos entendimentos
dos tribunais superiores, se a quantidade e natureza da droga apreendida são, por si só,
suficientes para o não reconhecimento da benesse.
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3. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS FRENTE AO ENTENDIMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES POR SI SÓ INAFASTÁVEL EM RAZÃO DA MERA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA
O princípio da livre decisão motivada elencada na carta constituinte de 1988,
especificamente no artigo 93, IX, trazendo ao jurisdicionado a permissibilidade da
discricionariedade do magistrado ao proferir suas decisões, em contrapartida, pode ser
considerado como fator de dissonância entre as decisões dos magistrados espalhados por
todo o território.
Silva (2003) estabelece que a discricionariedade dinamiza a utilização de
parâmetros legais que já foram traçados, vinculando aos valores trazidos pelo
ordenamento jurídico, tendo como atividade do julgador a observância e integração dos
valores postos pelo Estado Democrático de Direito.
A discricionariedade do magistrado traz à tona um princípio fundamental dentro
do direito consistente na livre convicção motivada, o que em exatos termos ensina Uadi
Lammêgo Bulos (2000, p. 185):
Nesse interim, esflora o princípio segundo qual o juiz pode apreciar
livremente as provas, atribuindo-lhes a força e o valor que entender,
guiado apenas pela prudência objetiva e pelo bom senso, de modo
que indique, na decisão, os motivos que formaram o seu
convencimento. Eis a livre convicção motivada dos juízes, isto é, a
técnica mediante a qual as provas são examinadas de acordo com a
consciência judicial, à luz das impressões colhidas do processo e pela
análise imparcial e independente dos fatos e circunstâncias
constantes nos autos.
Isso se dá em razão da possibilidade dos órgãos julgadores, sejam eles em primeiro
ou segundo grau, de proferirem as suas decisões, em regra, de acordo com o seu livre
convencimento, desde que a mesma não careça de fundamentação. No caso da dedicação
às atividades criminosas, tinha-se um parâmetro seguido em uma linha não tênue quanto
à definição, o que dificulta uniformização quanto ao termo empregado pela lei.
Constitucionalmente tem-se amparo na delimitação do princípio da livre
convicção, sendo estatuído no bojo do artigo 93, IX, o dever de motivação das decisões, in
verbis:
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Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
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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; (BRASIL, 1988, não
paginado).
Adiante, é certo que a norma jurídica não trouxe parâmetros para os casos em que
devem ser ou não reconhecidas a dedicação às atividades criminosas, ficando a cargo da
doutrina e da jurisprudência tamanho artifício.
Nesse cenário, para caracterização do requisito, tem se discutido acerca da
quantidade e natureza da droga apreendida como circunstância valiosa para o afastamento
da minorante, a justificar que o agente se dedique às atividades criminosas ou integre
organização criminosa dado a quantidade do entorpecente apreendido, bem como sua
natureza.
Cleber Masson (2021) caminha em seu entendimento no sentido de que,
dependendo do caso e suas peculiaridades, a quantidade e natureza da droga são causas
que se mostram efetivas para o afastamento da minorante mencionada.
Assim, o pensamento é firmado pelo fato de se concluir que o agente se dedica às
atividades criminosas, sendo afastada, portanto, a causa de diminuição de pena, por indicar
que o agente tenha maior envolvimento com o mundo do narcotráfico.
Em outro viés, tem Cláudia Portocarrero e Wilson Ferreira (2020) entendido por tal
denotação ser considerada descabida, pois faz menção a uma presunção inadequada para
afastar o privilégio, não sendo, por si só, a quantidade e natureza da droga suficiente para
a secessão da minorante.
Ademais, afirmar que se dedica o agente às atividades criminosas presume que ele
seja um criminoso habitual, tendo a prática criminosa como causa diária a ser praticada, o
que seria capaz de valorar positivamente o quesito e assim afastar a incidência da
minorante.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de
que a habitualidade do agente deve ser comprovada pela acusação, inadmitindo simples
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presunção quanto ao fato do agente supostamente voltar sua atenção ao mundo
criminoso, in verbis:
Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o
pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados,
não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem
direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e
natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem
elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de
pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o
crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente:
RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a
sentença de primeiro grau. (BRASIL, 2019, não paginado).
Tendo sido colacionado o entendimento da suprema corte, é de grande valia
salutar que o ônus probante nos casos dos processos criminais é do órgão acusatório,
cabendo a ele a comprovação de que o réu tem a prática criminosa como meio reiterado
ou que integre determinada organização, assim como nos casos de condenação por
associação para o tráfico de drogas.
Não é de se olvidar que a figura do crime de associação para o tráfico (artigo 35),
bem como a redutora do § 4° do artigo 33, ambos da lei 11.343/06, são incompatíveis, pois,
em caso de condenação por aquele delito, automaticamente restará a minorante afastada
em razão de ter remanescido demonstrado que o agente se empenha nas atividades
delituosas.
De qualquer sorte, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no
sentido acima elencado:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO.
INCOMPATIBILIDADE.
EXCLUSÃO
DA
BENESSE
COMO
DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO SEM
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICA
NO
RECURSO
MINISTERIAL.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. 1. Este Superior Tribunal
de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que a
condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06
constitui circunstância hábil a denotar dedicação às atividades
criminosas e integração à organização criminosa, o que impede a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo
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33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos
legais. 2. Ainda que a exclusão da benesse do tráfico privilegiado seja
decorrência lógica da condenação por associação para o tráfico
majorado dada a incompatibilidade entre os institutos, não pode o
Tribunal dispor sobre o tema em prejuízo do réu sem requerimento
específico no recurso ministerial, pena de afronta direta ao disposto
no artigo 617 do Código de Processo Penal. 3. Recurso provido.
(BRASIL, 2015, não paginado).
Por conseguinte, tem o Supremo Tribunal Federal entendido que a quantidade e
natureza da droga apreendida, em que pese ser fator determinante na fixação da pena
base, por si só, não é suficiente para comprovar que o agente se dedica às atividades
criminosas, in verbis:
Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.
Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza
da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos
determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si
sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime
organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo de origem
que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser
motivadamente determinada. (BRASIL, 2020, não paginado).
Nesse mesmo sentido:
Habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de
entorpecentes. 4. Fixação de 1/6 do redutor do art. 33, § 4º, da Lei
11.343/2006. Presunção de envolvimento do réu em atividades
criminosas com base exclusivamente na quantidade da droga
apreendida. Impossibilidade. A quantidade e natureza da droga são
circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes
na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são
aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a
dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter
outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Precedentes. 5.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6.
Agravo regimental desprovido. (BRASIL, 2020, não paginado).
Não obstante, o julgamento do AgRg no HC 608.627/SC, de relatoria do Ministro
OLINDO MENEZES:
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AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE
NÃO RELEVANTE DA DROGA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES. ILEGALIDADE. 1. Não obstante a natureza danosa
da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a
quantidade não expressiva da droga apreendida e a ausência de
circunstâncias adicionais negativas não impedem a aplicação do
redutor privilegiado do tráfico. 2. A existência de ações penais em
curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa
de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons
antecedentes do paciente. 3. Agravo regimental improvido. (BRASIL,
2021, não paginado)
Sucessivamente, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o mesmo
entendimento da suprema corte ao ponderar que a quantidade e natureza da droga devem
estar atreladas a outros elementos que justifique a dedicação às atividades criminosas do
agente, não sendo circunstâncias suficientes, por si só, para o afastamento da minorante,
veja-se:
PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE
PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER
OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM.
NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO
PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade
jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade
vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em
regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da
discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais
variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos
negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a
elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação
a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador,
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somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos
pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido
previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas
posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que
impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem
constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de
drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas
condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato,
que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador
elegesse dois elementos específicos – necessariamente presentes no
quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a
saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização
obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na
redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta
discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise
desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status
de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6.
O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que
ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita,
independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas,
para implementação de política criminal que favoreça o traficante
eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade
da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria,
nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a
fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente
rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM,
submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva
desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente
pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a
organização criminosa. [...]. (BRASIL, não paginado, 2021)
Assim, os Tribunais Superiores tem concluído que a mera indicação dos fatores
isolados da quantidade e natureza da droga, se não corroborado com outros elementos, é
considerada fundamentação inidônea para justificar o afastamento da aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
É notório que a quantidade de entorpecentes apreendidos não se vale por si só
como fator crucial para justificar que o agente se empenha no mundo do crime, ou seja,
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um narcotraficante contumaz, tendo em vistas as inúmeras possibilidades dos casos em
concreto, podendo o agente somente ser contratado para o transporte do entorpecente,
não tendo qualquer contato anteriormente com tais agentes nocivos.
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Nesse sentido, o RHC 138.715/MS, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, STF:
A quantidade de drogas não poderia, automaticamente,
proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu
meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Far-se-ia
necessária a demonstração da existência de provas aptas a
demonstrar que a paciente se dedicaria às atividades criminosas, o
que, ante a sua absolvição da acusação da prática do delito de
associação criminosa, não ficou comprovado. (BRASIL, não paginado,
2017)
Vasta é a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao considerar que a não
incidência da causa de diminuição pressupõe a demonstração do conjunto probatório apto
a corroborar o referido afastamento. Nesse sentido, o Habeas Corpus 131.795/SP, de
Relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO.
TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art.
33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo
sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao
menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito
legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a
atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.
Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara
finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica
de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º,
daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do
crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não
estaria apto a usufruir do referido benefício. 2. A atuação da agente
no transporte de droga, em atividade denominada mula, por si só,
não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de
seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para assim
concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao
princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da
CF). 3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal
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de Justiça fundada em premissa de causa e efeito automático,
sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela
instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos
fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de
organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva. 4. Ordem
concedida. (BRASIL, não paginado, 2016)
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Não só isso, mas seguindo o mesmo sentido os julgados acima colacionados, a
natureza do entorpecente não justifica, se isolada, que o agente não faça jus à minorante
em razão de ser mais nociva à saúde do que outros tipos de drogas.
Isso se dá na tentativa de justificação para o afastamento da redutora em razão da
natureza do entorpecente apreendido, haja vista que se pondera ter uma quantidade maior
de risco para a sociedade em razão de ser um determinado entorpecente mais nocivo que
outros.
Todavia, firme é a cognição dos tribunais superiores ao ponderar que necessária é
a demonstração de outros elementos que, corroborada à quantidade e natureza da droga,
justificariam a não incidência da minorante, mas, não podendo essas, isoladamente, serem
empecilhos para incidência do chamado tráfico privilegiado.
Não obstante, imperioso trazer alguns critérios utilizados pelo Superior Tribunal
de Justiça a justificar a não incidência da minorante pelas cortes ordinárias, e corroborar o
afastamento da redutora. No primeiro julgado, nota-se características marcantes como a
estrutura organizada para distribuição do entorpecente, prévios ajustes, negociações de
pagamento, dentre outros:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS
APURADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME
FECHADO, VETORIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo as
instâncias ordinárias concluído pela dedicação do agente à atividades
criminosas, destacando além da quantidade e natureza da droga que
o delito contou com "estrutura minimamente organizada, que
envolveu além deles indivíduos de cidades diferentes (São Bernardo
do Campo e Avaré), prévio ajuste, negociação de pagamento,
planejamento do crime (divisão de tarefas) e determinação de
transporte intermunicipal", evidencia-se a inexistência de ilegalidade
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flagrante, seja por não restar caracterizado o bis in idem, já que a
quantidade de droga não foi a única circunstâncias fática valorada,
ou pela regularidade do afastamento do privilégio. [...] Agravo
regimental desprovido. (BRASIL, não paginado, 2021)
Para mais, no Agravo regimental no HC 597.929/SP, optou a corte superior em
manter o afastamento da minorante tendo em vista que as circunstâncias do caso
evidenciavam que o agente se dedicava ao mundo do crime, pois, além da quantidade de
drogas apreendida, todas encontravam-se embaladas de forma individual, bem como
encontrado faca com resquício de entorpecente, rolo de papel plástico, e notas em espécie,
dentre outras circunstâncias, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] Não foram atendidas as diretrizes
previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as
instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente
se dedicava à comercialização de drogas, haja vista não apenas a
quantidade de maconha apreendida tanto com ele quanto em sua
residência - 264,480 gramas de maconha, todas embaladas de forma
individual -, além de uma faca com resquícios de droga, um rolo de
plástico filme, e R$ 1.034,00 em notas diversas, mas principalmente
pelo fato de ele haver admitido aos policias que efetuaram sua prisão
em flagrante que estava praticando tráfico há aproximadamente dez
dias naquele imóvel (e-STJ, fls. 16/17) -, tudo isso a indicar que ele
não era traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida
minorante. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (BRASIL,
não paginado, 2021)
Assim, para que reste evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas,
não podem as circunstâncias do caso concreto influírem o julgador em tal sentido. Frisase, mais uma vez, que a quantidade e natureza da droga são elementos capazes de
rechaçarem a minorante, todavia, devem estar acompanhadas de outros elementos hábeis
a justificar a não incidência da causa de diminuição de pena, nos termos do entendimento
firmado pelos Tribunais Superiores.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando a norma jurídica não direciona os operadores do direito acerca da
definição de termos legais, remanesce a cargo da doutrina e ainda mais da jurisprudência
a busca incessante pela resposta para determinada lacuna trazida.
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A não dedicação às atividades criminosas como um dos requisitos para não
incidência da minorante do tráfico privilegiado, denota inferência impar para os casos de
reconhecimento ou não acerca das ocupações de determinados agentes. Salientar que o
mesmo integra uma determinada associação criminosa ou associação para o tráfico de
drogas corroboraria o fator de que tal acusado se empenha no mundo criminoso.
Mas, em não raras vezes, o agente que se insere no mundo criminoso voltado ao
tráfico ilícito de drogas não possui seguimento no ramo a muito tempo, ou sequer tem a
intenção de permanência em tais atividades.
Para isso, surgiu a intenção do legislador em beneficiar aquele que se inicia na
empreitada criminosa para que se ressocialize de uma forma mais rápida e tenha o mínimo
de contato com aqueles que possuem o mundo criminoso como habitualidade ou meio de
vida.
Logo, para se afastar a minorante sob o fundamento de que o agente se dedica às
atividades criminosas em razão da quantidade e natureza da droga, soa desproporcional à
intenção do legislador em premiar aqueles que não possuem a criminalidade como um
meio de vida, ou que por certa adversidade tenha se infiltrado na prática isolada de um
determinado fato considerado criminoso.
Assim, não é de se olvidar os mandamentos legais estatuídos pelo legislador
quando pondera a quantidade e natureza da droga no momento da fixação da pena em
preponderância às circunstâncias judiciais estabelecidas na primeira fase da dosagem
penalógica.
Todavia, não se mostram tais fatores – quantidade e natureza da droga – como
aqueles que por si só sejam capazes de promover o afastamento da minorante, devendo
estar no caso concreto corroborado a outros elementos, capazes de justificarem a não
incidência da causa redutora.
A exemplo disso pode ser citado a diversidade, forma de acondicionamento do
narcótico, materiais e insumos para o embalo, quantia em espécie, negociações de compra
e venda, dentre tantas outras causas, a evidenciarem, por certo, dentro do caso concreto.
Ora, note-se que aquele que transporta consigo vultosa quantidade de um
determinado entorpecente merece tratamento diferido daquele que com relação a mesma
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quantidade abarca uma diversidade das substâncias, bem como o acondicionamento da
mesma se faz inferir que esteja pronta para comercialização.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Não só, mas as circunstâncias do caso devem redundar robustamente a fim de
demonstrar que o agente tem a prática criminosa como seu meio de vida, não merecendo
o afastamento da minorante estar carecido de fundamentação, sob pena de incidência do
benefício legal para o acusado.
Nesse caso, outros fatores, corroborados à quantidade e natureza do
entorpecente, podem redundar no afastamento da minorante, não sendo, por si só, tais
causas isoladas, capazes de promoverem a não incidência do redutor legal, conforme os
preceitos estatuídos pelos tribunais superiores.
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RESUMO: Neste trabalho, busca-se destacar os fundamentos históricos, constitucionais e
infraconstitucionais da política pública do microcrédito e a pertinência de buscar
compreender o seu papel na realidade contemporânea. Num primeiro momento, expõese o cenário de profunda desigualdade vivenciado no Brasil e como o microcrédito surge
precisamente como uma dentre muitas ferramentas para reduzir tais patologias sociais. Em
seguida, abordam-se os dispositivos constitucionais que, numa leitura conjugada,
conferem lastro normativo para uma política pública de microcrédito a ser adotada nos
diversos níveis federativos a partir de uma leitura atual do conceito de desenvolvimento.
Por fim, faz-se um exame das mais relevantes ferramentas de microcrédito e sua legislação
de regência, bem como da literatura que buscou tratar do seu impacto e efetividade. À
guisa de conclusão, com um viés eminentemente prescritivo, elabora-se um standard para
análise de políticas de microcrédito futuras e contínua revisão das já existentes.
Palavras-chave: microcrédito; desenvolvimento; políticas públicas
ABSTRACT: This work aims to highlight the historical, constitutional, and legal foundations
of microcredit and the importance of understanding its role in contemporary society. Firstly,
it seeks to show the inequality abyss in Brazil as well as the origins of microcredit and its
role as a tool among several others which aim to reduce such social pathologies.
Afterwards, the study shows the constitutional rules that grants normative grounds to a
public policy of microcredit throughout all federative levels by means of a contemporary
approach to the concept of development. Furthermore, the most relevant microcredit tools
and their legislation are assessed in their impact and effectiveness. At last, in a prescriptive
manner, the work offers a standard to analyze microcredit policies.
Keywords: microcredit; development; public policies
SUMÁRIO: 1 – Introdução; 2 – A ubiquidade da desigualdade e o microcrédito como um
mecanismo para sua redução; 3 - As bases constitucionais do microcrédito – a promoção
do desenvolvimento nacional, regional e social; 4 - O arcabouço institucional do
microcrédito no Brasil e as lições para o futuro; 5 - Referências
1 – Introdução
O propósito deste trabalho consiste em pormenorizar o modus operandi do
microcrédito no Brasil, como política pública de fomento que visa à redução das
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desigualdades sociais, eis que se trata de importante ferramenta um tanto quanto
negligenciada na literatura jurídica nacional.
Para tanto, o estudo começará por uma breve exposição dos indicadores de
desigualdade no Brasil, apontando, em seguida, para o surgimento de propostas de
modificações estruturais – como o paradigma da economia solidária – e incrementais –
como a concessão de microcrédito – com vistas à transformação do status quo.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em seguida, volta-se ao ordenamento jurídico-constitucional, mais precisamente à
disciplina da ordem econômica, com o intuito de destacar que tal preocupação com a
desigualdade – e, mais precisamente, com o fomento às micro e pequenas empresas – não
passou ao largo das preocupações do Constituinte. Ao revés, trata-se de orientação
consagrada na Carta Magna que deve orientar o legislador ordinário na arquitetura das
políticas públicas visando ao desenvolvimento nacional e regional.
Por fim, em nível mais concreto de análise, busca-se expor as mais importantes
políticas públicas de microcrédito implementadas no Brasil, com os respectivos marcos
normativos e estudos a respeito do seu impacto e efetividade. Ao final, numa proposta
eminentemente prescritiva, apresenta-se um standard para fins de avaliação jurídica de
novas medidas de microcrédito a serem adotadas no futuro, bem como de revisão do
desempenho daquelas já existentes.
2 – A ubiquidade da desigualdade e o microcrédito como um mecanismo para sua
redução
A desigualdade social constitui o problema mais agudo da nossa sociedade. Pedro
Souza, utilizando método semelhante ao de Piketty, constatou que o Brasil é o país mais
desigual entre os desiguais, pois, aqui, se “ o centésimo mais rico apropria-se hoje de 23%
da renda total, na maior parte dos países esse percentual está entre 5% e 15% ”.98 Além
disso, no período de 2006 a 2013, não obstante a redistribuição de renda entre as camadas
mais pobres, a concentração no topo entre os 15% mais ricos se manteve estável.99 Em
lúcida passagem, Souza afirma:
“(...) O ponto central é que, em condições normais, o arranjo
institucional de uma sociedade reflete e sobretudo molda os
conflitos distributivos, e a combinação de recursos econômicos
e organização política é fiadora da persistência da concentração
no topo. Só um louco acharia que é possível alcançar a prosperidade
98 SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos:
1926-2013. São Paulo: Hucitec: Anpocs, 2018. p. 371
99 Ibid. p. 372
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em um estalar de dedos ou com base em ‘vontade política’. A história
da concentração de renda mostra em todo lugar que a questão
distributiva é igualmente resistente a arroubos retóricos”.100 Grifos
nossos
Os dados frios adquirem maior dramaticidade quando cruzados com os índices
mobilidade social. De acordo com o relatório sobre o tema publicado em 2018 pela OCDE,
um brasileiro que se encontra na faixa dos 10% mais pobres leva nove gerações para atingir
a classe média, ao passo que na Noruega – um dos países de maior mobilidade – esse
processo leva quatro gerações.101 Em outras palavras, o problema é global, mas no Brasil
é ainda mais grave. Aqui, as diferenças drásticas na qualidade de acesso à saúde e à
educação acarretariam “extremos pegajosos”, de modo que os pobres e os ricos tendem a
se perpetuar na sua posição social ao longo das gerações.102
Ainda mais desoladora é a estratificação da desigualdade, conforme mostra o
relatório de 2017 da OXFAM: mulheres só terão os mesmos salários dos homens em 2047,
ao passo que negros só atingirão o mesmo patamar salarial dos brancos em 2089.103
Como frisado ao longo deste capítulo, a tradição republicana veria esse cenário com
bastante preocupação: ameaçando a própria comunhão de interesses que constitui a
República. Tal cenário demanda atuação proativa do Estado para reduzir a desigualdade e
reclama mobilização popular contínua para atendimento desta pauta civilizatória.
Aliás, um relatório produzido em 2019 pela OXFAM em parceria com o Instituto
Datafolha apurou que, entre 2017 e 2019, houve crescimento entre as pessoas que aderem
à tributação dos super-ricos para financiar políticas sociais e reduzir desigualdades,
atingindo o patamar de 80%. Há um dado interessante: o crescimento da adesão foi maior
entre as pessoas que ganham mais de 5 salários-mínimos do que entre aquelas que
ganham até 1 salário-mínimo.104
Na ciência política e na sociologia, são muitos os estudos brasileiros que mostram
o impacto da desigualdade no Estado de Direito. Oscar Vilhena Vieira descreve três classes
de indivíduos: os demonizados, que desafiam o sistema e são perseguidos pela suposta
aplicação imparcial da lei; os invisíveis, que são tão pobres o ponto de não lhes serem
conferidas as mínimas garantias legais; e os imunes, que são os mais abastados
100 Ibid. 379-380.
101 OECD. A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD Publishing. Paris, 2018. p. 26
102 Ibid. pp. 27-32
103 OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. Oxfam, 2017. pp. 23-30
104 OXFAM. Nós e as Desigualdades: Percepções sobre a desigualdade no Brasil. Oxfam, 2019. pp. 26-31
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economicamente e sempre encontram uma exceção à lei para beneficiá-los. Para o jurista,
esta subversão do Estado de Direito tem impactos não só na experiência do indivíduo com
as instituições estatais, a depender da categoria em que enquadrado, mas também na
forma em que ocorrem as relações sociais e na subjetivação do indivíduo na comunidade
política.105
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Marcelo Neves adota perspectiva semelhante, mas sob o marco teórico da teoria
dos sistemas. Para ele, no Brasil, existem dois tipos de indivíduos: os subintegrados, que
seriam excluídos e marginalizados da sociedade, na medida em que devem cumprir todas
as obrigações relacionadas aos subsistemas econômicos, políticos e jurídicos, mas não
obtêm, em contrapartida, os benefícios pelo seu cumprimento; já os sobreintegrados
podem desfrutar dos benefícios daqueles subsistemas, sem a necessidade de cumprir suas
obrigações, dando azo aos privilégios, como o fato de muitas vezes cometerem crimes e
não serem punidos por isso. Não haveria, segundo Neves, como existir uma classe sem a
outra, na medida em que ambos são partes do que compõe o cidadão, com seus direitos
e deveres. A conclusão é que as categorias são interdependentes e, ao se reproduzirem no
seio social com base unicamente no critério econômico, impedem o surgimento da
cidadania plena.106
Na antropologia, em atualização do pensamento de Sergio Buarque de Hollanda,
Roberto DaMatta oferece sua distinção dual entre indivíduo e pessoa. O fundamento dessa
diferenciação seria a norma privada de hierarquia social, que se sobreporia e corromperia
a sujeição à lei estatal, de sorte que a ocupação da pessoa em classes sociais mais elevadas
lhe garantiria acesso a privilégios – como o “jeitinho” -, ao passo que o indivíduo, categoria
para os menos afortunados socialmente, estaria sujeito à letra fria da lei. O reflexo desta
distinção teria amplos efeitos também no domínio da intersubjetividade, sintetizados na
(in)feliz indagação “Você sabe com quem está falando?”.107
Diante deste cenário, alguns pensadores contemporâneos vêm questionando não
só as consequências do modelo econômico e das relações de trabalho atuais, mas também
os seus próprios elementos constitutivos. Temos a proposta de economia cívica de Dagger,
que busca não apenas trazer tributação mais incisiva sobre os mais ricos e redes de
proteção social robustas, mas também incorporar a ideia de autogoverno no ambiente de
105 VIEIRA, Oscar Vilhena. A desigualdade e a subversão do Estado de Direito. Revista Internacional de
Direitos Humanos, nº 6, ano 4, 2007. pp. 42-48.
106 NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Dados: Revista de
Ciências Sociais. Volume 37, 1994 253-277. pp. 260-261.
107 DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Editora
Rocco. Rio de Janeiro. 1997. pp. 218-248.
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trabalho e a valorização da comunidade.108 A seu turno, Sandel traz sua política
econômica republicana, que visa à construção de componentes de cidadania no trabalho,
de modo a atenuar o paradigma que toma os indivíduos somente como consumidores. Tal
abordagem destoa das verificadas em outras obras clássicas de filosofia política, na medida
em que deixa de adotar a justiça distributiva como foco principal.109 É possível, ainda, tal
como exposto por Watkins, uma combinação das propostas de constitucionalismo no
mercado de trabalho – que nada mais é do que o reconhecimento de assimetrias de poder
na fixação de cláusulas de contrato de trabalho, de modo a legitimar a atuação estatal para
a exclusão de dispositivos abusivos -; de aumento de poder de barganha dos trabalhadores
por meio da fixação de mecanismos de proteção social - como a renda mínima universal –
; e da promoção da democracia no trabalho, que importa trazer para a organização da
empresa a ideia de autogoverno.110
No Brasil, Paul Singer trouxe o conceito de economia solidária, que consiste em
princípio organizativo e modo de produção pautado na autogestão e cooperação dos
trabalhadores - mediante cooperativas, ao invés de empresas -, tendo como fim último o
desenvolvimento humano, a formação de uma mentalidade cidadã e emancipatória, bem
como a promoção da democracia econômica.111 Em outras palavras, a busca pela
eficiência mediante a maximização dos lucros e da competitividade deixa de ser a meta
principal, sendo encarada muito mais como uma necessidade para atingir a
autossuficiência, o que resulta também numa distribuição mais equitativa dos ganhos
econômicos.112
Com efeito, a economia solidária será uma alternativa superior – não meramente
intersticial ou paliativa – ao modo de organização capitalista apenas se conseguir garantir
aos seus adeptos o autossustento e maior bem-estar, acabando, de fato, com a cisão
ideológica corrosiva entre vencedores e perdedores – que tende a se perpetuar na medida
108 DAGGER Richard. Neo-republicanism and the civic economy. In: Politics, Philosophy & Economics. 5(2),
2006. pp. 161-164
109 SANDEL, Michael J. Democracy’s Discontent: America in search of a public philosophy. Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts pp. 201-249
110 WATKINS, David, Republicanism at Work: Strategies for Supporting Resistance to Domination in the
Workplace. Political Science Faculty Publications. 52, 2015. pp. 6-7
111 SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. pp.
16, 20 e 23. Para frisar os traços distintivos do cooperativismo, cumpre enunciar dois dos seus oito princípios
universais: o primeiro consiste na ideia de uma pessoa-um voto, independentemente do respectivo
investimento na cooperativa, o que garante a democracia e a primazia do trabalho sobre o capital; e o
segundo – que, na ordem dos princípios tal como elaborados, seria o sétimo – preceitua obrigação da
cooperativa em se empenhar na educação cooperativa, isto é, na emancipação do trabalhador da
mentalidade consumista e orientada ao lucro. Ibid. pp. 39-40.
112 Ibid. p. 23
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em que estes acumulam, respectivamente, vantagens e desvantagens para competições
futuras.113
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Uma das ferramentas para promoção da economia solidária é o microcrédito114,
que surgiu na década de 1970, por meio de empreitada liderada por Muhammad Yunus,
em Bangladesh. Como aponta Singer, a ideia de Yunus surgiu da constatação de que a
maior parte dos miseráveis da população não era atendida pelos bancos comerciais, que
exigiam garantias consideráveis em face do ‘risco’ apresentado por estas pessoas, de modo
que a alternativa que lhes restava seria aceitar as condições usurárias de agiotas.115e116
Diante deste cenário e da verificação de que tais pessoas necessitavam de quantia ínfima
– o que aumentava o valor da dívida era os juros -, Yunus fundou o Banco da Aldeia –
Grameen Bank -, que atuou inicialmente a nível local e experimental, mas logo em seguida
se estendeu por toda Bangladesh, concedendo crédito a pessoas pobres mediante juros
baixíssimos.117
O sucesso do Banco da Aldeia se deve sobretudo às suas premissas metodológicas.
Os empréstimos são realizados exclusivamente a mulheres, mediante o pressuposto de
que, no âmbito familiar, as mulheres tendem a fazer escolhas mais conscientes e em prol
da família, diferentemente dos homens que seriam mais individualistas. Tendo em vista a
opressão de gênero vivenciada em Bangladesh, tal abordagem também auxiliou na
emancipação feminina.118
Além disso, a garantia dada pelos beneficiários do microcrédito consiste no aval
solidário, isto é, o empréstimo ocorre mediante a formação de grupos de 3 a 5 mulheres
que se responsabilizam coletivamente pelo empréstimo realizado por cada uma, havendo
reuniões regulares – em média, a frequência é semanal - para analisar as condições dos
empréstimos e das participantes em geral. Ademais, os agentes de crédito - empregados
do Banco -, não atuam de forma passiva à espera de clientes, mas, ao revés, vão até as
113 Ibid. pp. 7-11 e 120-121. Uma das estratégias para garantir a sustentabilidade deste modo de
organização seria o consumo solidário, que reside na preferência por bens e serviços em função da forma de
sua produção, em vez do proveito individual medido apenas pelas variáveis de preço e qualidade. Ibid. pp.
117-118.
114 Em termos jurídicos, o microcrédito seria uma forma de fomento creditício
115 Ibid. p. 76
116 Para uma explicação econômica dos juros elevadíssimos de agiotas e do desinteresse dos bancos
comerciais em apoiar os microempreendimentos, cf. BANERJEE, Abhijit V.; DUFLO, Esther. Poor economics: a
radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs: New York, 2011. pp. 161-166
117 SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. pp.
77-78
118 Ibid. p. 79
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pessoas com necessidade para convencê-las a contrair o microcrédito. Demais disso, os
agentes monitoram o reembolso dos grupos de aval solidário, sendo auxiliados pela
circunstância de serem pessoas conhecidas e respeitadas da própria aldeia.119
É interessante notar o baixíssimo grau de inadimplência, verificado em Bangladesh,
dos empréstimos contraídos a título de microcrédito: aproximadamente 2%.120 Estudos
apontam, ao contrário do que uma visão estereotipada poderia presumir, que os miseráveis
já tinham o hábito de honrar as suas dívidas com mais frequência do que os ricos.121
Porém, tal tendência se potencializa na sistemática de aval solidário do microcrédito - de
empoderamento do coletivo, do desenvolvimento de laços de confiança mútua e da
fixação de exemplos de conduta.122 O papel do coletivo é tão eficaz ao que se propõe
que vem gerando efeitos inesperados e indesejados: algumas mulheres têm recorrido aos
juros extorsivos de agiotas, pois não querem se submeter à pressão e à vergonha social de
não adimplirem o empréstimo do microcrédito, visto que este pressupõe encontros e
pagamentos rígidos e semanais.123
Há evidências de que o microcrédito funciona. Na Índia, verificou-se que os bairros
beneficiados pelo microcrédito tinham maior quantidade de novos negócios e
aquecimento no mercado de produtos duráveis. Aqueles que não iniciaram novas
empreitadas passaram a consumir mais, ao passo que os novos entrantes no mercado
reduziram e racionalizaram seu consumo com o intuito de aproveitar ao máximo a
oportunidade empresarial que lhe foi aberta com o microcrédito.124 Em outras palavras,
ao contrário do senso de comum de que o pobre não daria valor ao dinheiro recebido,125
os beneficiários do microcrédito que iniciam atividades econômicas próprias tornam-se
mais racionais no gasto do seu dinheiro, traçando metas em prol de realizações pessoais
antes inalcançáveis pela restrição ao crédito.
119 Ibid. pp. 79-81
120 Ibid. p. 80
121 BANERJEE, Abhijit V.; DUFLO, Esther. Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global
poverty. Public Affairs: New York, 2011. pp. 157-158
122 SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. p. 80
123 BANERJEE, Abhijit V.; DUFLO, Esther. Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global
poverty. Public Affairs: New York, 2011. pp. 167 e 173-178.
124 Ibid. p. 171
125 Ibid. Como apontam Banerjee e Dufflo, o próprio pai da economia moderna e prêmio Nobel da
Economia, Gary Becker, afirmava que a acumulação de riqueza torna a pessoa mais paciente em investir, o
que, a contrario sensu, poderia levar à conclusão – afastada, a princípio, pelas evidências do microcrédito –
de que a pobreza torna as pessoas permanentemente impacientes. Ibid. p. 185.
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Enfim, Singer considera a experiência de Yunus um retorno ao cooperativismo de
crédito, na medida em que as mulheres que contraem o microcrédito se tornam sócias do
banco, ganhando status de corresponsáveis pela sua gestão. Na verdade, o Banco da Aldeia
seria uma espécie de ‘antibanco’, dado que o público-alvo é a parcela mais pobre da
população, cujos interesses não são instrumentalizados em prol da busca desenfreada pelo
lucro. A experiência de Bangladesh foi exportada para o resto do mundo, inobstante nem
sempre tenha guardado seus traços de gestão democrática e de emancipação dos mais
pobres.126
No Brasil, o contato com o microcrédito veio sobretudo associado à forte regulação
e incentivos estatais.127 Embora Singer critique a forma pela qual o microcrédito foi
incorporado ao contexto brasileiro, em razão de suposto sacrifício à priorização dos
miseráveis,128 fato é que o marco regulatório existente até recentemente evitava
desnaturações ainda piores de mercantilização da atividade129. A título exemplificativo,
cita-se o caso do México, em que o Banco Compartamos realizou polêmico IPO e adota
taxas de juros altíssimas ao ponto de Yunus classificá-los como os novos usurários.130
À guisa de conclusão, cumpre reiterar o papel do microcrédito no cenário brasileiro
para a redução das desigualdades. Como visto anteriormente, a mobilidade social no Brasil
basicamente inexiste, com os 10% mais pobres levando 9 gerações para alcançar a classe
média. Nada obstante, há estudos que demonstram que o Crediamigo – política de
microcrédito mais antiga131 e mais bem-sucedida, desenvolvida pelo Banco do Nordeste
– vem contribuindo para maior dinamicidade na mobilidade social, mormente nas classes
126 SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. pp.
80-83
127 Retornaremos ao ponto na seção 4
128 Ibid. p. 83
129 FEIL, Fernanda; SLIVNIK, Andrej. Brazil: Latin America’s unsung hero. In: BATEMAN, Milford et al (ed). The
rise and fall of global microcredit: development, debt and disillusion. Routledge: New York, 2019. pp. 94 e
101.
130 BANERJEE, Abhijit V.; DUFLO, Esther. Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global
poverty. Public Affairs: New York, 2011. p. 166. De acordo com Banerjee e Dufflo, o Compartamos adota taxas
de juros de mais 100% ao ano, ao passo que, no Brasil, o microcrédito chega a uma taxa média 60% de juros
ao ano. Cf. Ibid. pp. 166 e 168
131 Na verdade, o Crediamigo é a iniciativa mais antiga dentre aquelas do período recente – desde meados
da década de 1990 - que permanecem pujantes até os dias de hoje. Por outro lado, a primeira política
brasileira de microcrédito precedeu até mesmo o experimento de Yunus, tendo ocorrido em 1973 por meio
do Projecto Uno, apoiado por organizações internacionais e realizado em Recife. Cf. FEIL, Fernanda; SLIVNIK,
Andrej. Brazil: Latin America’s unsung hero. In: BATEMAN, Milford et al (ed). The rise and fall of global
microcredit: development, debt and disillusion. Routledge: New York, 2019. p. 93.
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mais pobres.132 É dizer: o microcrédito, decerto, não constitui a chave para a saída da
pobreza, nem muito menos para a redução das desigualdades, mas deve constar da caixa
de ferramentas de promoção da liberdade e da igualdade, uma vez que empodera os
indivíduos mais desprovidos de condições materiais e, em alguns arranjos, pode contribuir
para a construção de uma cidadania econômica na própria forma de gestão do crédito.
3. As bases constitucionais do microcrédito – a promoção do desenvolvimento
nacional, regional e social
Feitos estes esclarecimentos no tocante ao histórico e aos princípios estruturantes
do microcrédito, cumpre-nos seguir para tratar de alguns preceitos constitucionais
relevantes que vão ao encontro da sua finalidade.
Como destaca Scaff,133 a Constituição da República estabelece um mandamento
constitucional ao Estado de discriminação, ou melhor, de promoção da igualdade material
nas relações econômicas para empresas de pequeno porte e para microempresas – art.
170, IX e 179 CF -, o que revela uma ponderação feita ex ante pela Constituição com o
valor da livre iniciativa.
Além disso, a Constituição prevê expressamente a atuação do Estado na promoção
do desenvolvimento nacional, regional, econômico e social – art. 3°, 21, IX, 24 IX, 48, IV e
174, §1°. Há várias formas de se compreender e mensurar desenvolvimento. No entanto, a
formulação mais importante foi traçada por Amartya Sen, que negou os critérios
tradicionais de aferição, como crescimento do Produto Nacional Bruto, industrialização,
avanço tecnológico ou modernização social.134 Ao revés, para Sen, a promoção da
liberdade é o meio e o fim do desenvolvimento, vejamos:
“A análise apresentada neste capítulo desenvolve a ideia básica de
que a expansão da liberdade humana é tanto o principal fim
como o principal meio do desenvolvimento. O objetivo do
desenvolvimento relaciona-se à avaliação das liberdades reais
desfrutadas pelas pessoas. As capacidades individuais dependem
crucialmente, entre outras coisas, de disposições econômicas,
sociais e políticas. Ao se instituírem disposições institucionais
apropriadas, os papéis instrumentais de tipos distintos de liberdade
132 Ibid. p. 104
133 SCAFF, Fernando Facury; SCAFF, Luma Cavaleiro de Macedo. Comentários ao art. 170, IX. In: CANOTILHO,
J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do
Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. pp. 1822-1823
134 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Editora Companhia de bolso, 2018. p. 32
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precisam ser levados em conta, indo-se muito além da importância
fundamental da liberdade global dos indivíduos”.135 Grifos nossos
Neste sentido, Sarmento destaca que o approach capacitário de Sen possui o mérito
de conferir substância empírica à liberdade, de sorte que assimetrias reais e materiais de
poder importam para avaliação das capacidades e, consequentemente, da liberdade do
indivíduo em determinada sociedade.136
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Tal giro antropocêntrico do desenvolvimento permite ampliar o eixo normativo de
fundamentação da atuação do Estado no domínio econômico, devendo o avanço do
desenvolvimento estar vinculado à dignidade da pessoa humana137 - art. 1°, III CF - e,
decerto, à promoção da liberdade – art. 5°, caput CF.
No que se refere à promoção do desenvolvimento na prática, não há um modelo
único pré-concebido que sirva para cada realidade específica de determinado país,
devendo ser priorizados, à luz do conhecimento acumulado e do contexto sociocultural,
experimentos institucionais inovadores.138
Quanto ao ponto, cumpre rememorar a proposta da economia solidária trazida na
seção anterior e que muito se adéqua à ideia de desenvolvimento como liberdade, na
medida em que busca a promoção da cidadania econômica e da autogestão, garantindo
um rol de liberdades maior do que a perspectiva do indivíduo como mero consumidor.
A nossa Constituição não foi insensível a esta abordagem. Ao revés, o art. 174, §2°
traz comando expresso de estímulo ao cooperativismo – forma clássica de realização da
economia solidária -, nos termos da Lei – in casu, o marco normativo principal consiste na
Lei federal n° 5.764/61, que trata da Política Nacional do Cooperativismo. Tal dispositivo
deve ser interpretado em conjunto com o art. 146, III, ‘c’, que atribui à Lei Complementar a
tarefa de conferir tratamento adequado ao ato cooperativo. No âmbito rural, a Constituição
foi ainda mais incisiva na promoção do cooperativismo, sendo este prioritário para
atividades garimpeiras – art. 174, §4° - e um dos princípios norteadores da política agrícola
– art. 187, VI.
A respeito do liame entre a economia solidária e a promoção do cooperativismo,
cumpre trazer as lições de Aragão ao comentar o art. 174 da Constituição da República:
135 Ibid. p. 95
136 SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana. 3ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2020. pp. 172-173
137 De acordo com Sarmento, um dos componentes da dignidade da pessoa humana é a autonomia ou
liberdade. Cf: Ibid. pp. 151-209
138 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 19.
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“Os §§2° e 3° do art. 174 consagram constitucionalmente as
cooperativas para determinar o seu fomento e proteção.
O §2° do art. 174 estabelece a norma programática de apoio e
fomento estatal, inclusive de natureza fiscal (art. 146, III, ‘c’, CF) nos
termos da Lei (não se trata de imunidade constitucional), às formas
associativas e solidárias de exercício de atividades econômicas, das
quais as cooperativas constituem um dos mais relevantes exemplos.
Trata-se da economia solidária (économie de don), que, em bora não
incompatível com a de mercado, tem características próprias. Pode
ser definida negativamente, ou seja, como uma economia não
voltada à realização do lucro privado, mas para a otimização dos
resultados da cooperação em uma dada sociedade. Nesse
sentido, teríamos a ‘economia solidária’, baseada em
instrumentos como o microcrédito, as cooperativas, o
associativismo, serviços de assistência social, etc., dentre outras
formas de inclusão de parcelas normalmente afastadas dos eixos
dinâmicos da economia de mercado’.139 Grifos nossos
Diante do mandamento expresso da Constituição e da dificuldade de tais práticas
alcançarem sustentabilidade por conta própria, cumpre avançar para tratar das formas
pelas quais o arcabouço jurídico infraconstitucional buscou concretizar tal estado ideal por
meio da política pública de microcrédito.
4. O arcabouço institucional do microcrédito no Brasil e as lições para o futuro
O Crediamigo – maior política de microcrédito brasileira e da América Latina -,
criado em 1998, foi institucionalizado em 2005 por meio da Lei federal n° 11.110/05, que
criou o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO. Tal política
pública foi ampliada em 2011 por meio do Programa Crescer, cuja Medida Provisória
instituidora foi convertida na Lei federal n° 12.666/12. O Programa Crescer autorizou a
subvenção da União às instituições inseridas no PNMPO – art. 4°-A da Lei federal n°
11.110/05 -, com o intuito de reduzir a taxa de juros cobrada nas operações de
microcrédito, de tal sorte que estas pudessem cumprir sua finalidade de serem
efetivamente acessíveis aos mais pobres. Demais disso, o Programa Crescer acentuou a
139 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Comentários ao art. 174. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.;
SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013. p. 1836
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finalidade do PNMPO de direcionamento do crédito para empreitadas produtivas,
desincentivando seu uso para aquisição de bens de consumo.140
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Dentre os programas de microcrédito inseridos no PNMPO, frisam-se três de maior
relevância: o BNDES Microcrédito, em que o BNDES transfere crédito a OSCIPs –
operadoras do microcrédito - para sua concessão a microempreendedores que se
encaixem nas regras de elegibilidade e com a finalidade única de financiamento de capital
de giro e de investimento em produtos fixos; o Crescer Caixa, que pode ser operado
diretamente por agências da CEF ou por prefeituras e agências de microcrédito, em que o
crédito se destina à compra de equipamentos e matéria-prima ou à melhora física da
empresa; e o Crediamigo, que se volta sobretudo ao pequeno comércio urbano da região
nordeste, adotando a clássica metodologia do aval solidário para garantir a baixa
inadimplência e a sua autossustentabilidade financeira.141
Além disso, cumpre destacar, no âmbito rural, o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF -, que visa ao financiamento da
implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção rural. De acordo com
Singer, o PRONAF consiste em política de microcrédito que vem obtendo sucesso em
atender à população mais pobre do campo, mediante juros de 2% ao ano e abatimento de
até 25% do produto financiado, o que só é possível por meio dos subsídios estatais
concedidos ao programa.142
Como se percebe, as políticas de microcrédito no Brasil se desenvolveram sobretudo
com apoio financeiro – subsídios - e direcionamento estratégico estatal visando ao
aprofundamento da democratização sustentável do crédito e à inclusão fiscal.143 Tal
formatação traz balizas para que esta prática não se torne alvo de empreitadas
oportunistas que busquem tirar proveito da fragilidade dos mais pobres. Decerto, a Lei
federal n° 11.110/05 trazia, em seu art. 1°, §3°, metodologia para concessão do
microcrédito, a qual deveria se pautar pelo relacionamento direto dos agentes da
140 FEIL, Fernanda; SLIVNIK, Andrej. Brazil: Latin America’s unsung hero. In: BATEMAN, Milford et al (ed). The
rise and fall of global microcredit: development, debt and disillusion. Routledge: New York, 2019. pp. 100102
141 Ibid. pp. 96-97 e 107. NOGUEIRA, Mauro Oddo. Um Pirilampo no Porão: um pouco de luz nos dilemas
da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no país. 2ª ed. rev. ampl. Brasília: IPEA, 2019.
pp. 86-89
142 OLIVEIRA, Paulo de Salles. Economia solidária [Entrevista]: Entrevista com Paul Singer. In: Estudos
Avançados. São Paulo; 22( 62): 289-314, 2008. pp. 303-304. Para outro estudo que aponta o sucesso do
PRONAF, cf. FEIL, Fernanda; SLIVNIK, Andrej. Brazil: Latin America’s unsung hero. In: BATEMAN, Milford et al
(ed). The rise and fall of global microcredit: development, debt and disillusion. Routledge: New York, 2019. p.
104
143 Ibid. pp. 93-94 e 99; 100-101
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instituição de crédito e os empreendedores, guiando-se pela orientação educativa sobre o
planejamento do negócio, para definição das necessidades e da gestão voltadas para o seu
desenvolvimento – inciso I -; pelo contato contínuo entre o tomador e os agentes da
instituição concedente do crédito durante a vigência do contrato – inciso II -; e pela
definição dos valores e condições do crédito a partir da apuração da capacidade de
endividamento do tomador final dos recursos – inciso III. Os princípios operativos do art.
1°, §3° cumpriam importante papel de controlar artesanalmente as necessidades de cada
beneficiário, evitando a mercantilização da política de microcrédito verificada alhures.144
Mais: a orientação dada pelos agentes de crédito, alicerçada no mandamento legal,
conferia sofisticação à política de microcrédito pouco vista mundo afora, na medida em
que havia direcionamento do beneficiário para seções mais produtivas da informalidade,
garantindo a eficácia econômica e social da política pública.145
Além disso, a atividade era supervisionada pelo Conselho Monetário Nacional –
CMN e pelo CODEFAT, que estabeleciam as condições de repasse do crédito e os requisitos
de habilitação das instituições financeiras aptas a operar no âmbito do PNMPO – art. 3°.
Por fim, o BACEN deveria fiscalizar as operações de microcrédito subsidiadas pelo
Programa Crescer – art. 4°-C.
Sucede, todavia, que a Lei federal n° 13.636/18 revogou a maior parte da Lei federal
n° 11.110/05 e mudou o modelo do PNMPO. Houve exclusão expressa dos requisitos
metodológicos de concessão do microcrédito – anteriormente estampados no art. 1°, §3°
da Lei federal n° 11.110/05 -, que serviam como lastro legal mínimo contra potenciais
abusos das instituições concedentes. No novo arcabouço normativo, a orientação e
obtenção do crédito pelo beneficiário pode ocorrer de maneira exclusivamente virtual, sem
necessidade de contato físico, tendo sido delegada ao CMN a atribuição para definição da
metodologia subjacente à concessão do crédito – art. 1°, §3°. Ademais, o rol de operadores
aumentou consideravelmente – art. 2° -, sem que todos estejam sob as mesmas exigências
regulatórias – a título exemplificativo, menciona-se a figura do ‘agente de crédito’,146
prevista no inciso XI, e do ‘correspondente no país’ do inciso XIV.
Destarte, a aplicação dos princípios constitutivos do microcrédito – vistos na seção
2 – e a axiologia constitucional subjacente – abordados na seção 3 – conduzem à elevada
suspeita a respeito de propostas de ampliação de programas do microcrédito que buscam
abrir as portas para instituições com o escopo claramente lucrativo – não se inserindo,
144 Ibid. p. 101
145 Ibid. p. 106
146 Na legislação anterior, o agente de crédito atuava como funcionário da instituição de crédito autorizada
a operar no PNMPO, na forma da Lei federal n° 11.110/05. Atualmente, o agente de crédito pode se constituir
como pessoa jurídica, na forma do art. 3°, §4° da Lei federal n° 13.636/18
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portanto, na premissa cooperativa -, sob o argumento de suposto barateamento do crédito
em razão da sua maior oferta e da maior fonte de recursos para o programa. Com efeito,
ao se atentar às assimetrias reais de poder,147 o approach adequado ao microcrédito deve
visar a um equilíbrio entre o crédito barato e acessível e a formação de redes de
dependência. Aliás, o ciclo de superendividamento - em que as pessoas tomam
empréstimo para quitar outro microcrédito - vem sendo observado na Colômbia, no
México e no Peru, todos países da América Latina com um mercado de ampla oferta e forte
lobby dos bancos para ampliar o produto.148
Sob o manto amplo do microcrédito, verifica-se a existência de iniciativas específicas
não menos importantes, tais como o Cartão BNDES e os bancos comunitários. De acordo
com Singer, os bancos comunitários possuem por finalidade, diferentemente do banco
comercial, o fomento do desenvolvimento econômico da comunidade que o fundou,
sendo de propriedade da própria comunidade de moradores que vive em determinada
localidade, tal como no paradigma da economia solidária.149 O Banco Palmas – maior e
mais antigo banco comunitário brasileiro, fundado em 1998 – promove o treinamento
profissional dos associados, garantindo-lhes crédito barato para o exercício da sua
atividade produtiva, e emite moeda social própria – o ‘Palmas’.150 A moeda social possui
relevante papel de descentralizar a produção e o trabalho no território, de modo a
promover maior uniformidade e evitar a concentração de riqueza, que poderia surgir com
a formação de regiões excessivamente mais prósperas.151 Por sua vez, o Estado atua
sobretudo mediante a constituição de um fundo de crédito pelo BNDES destinado aos
bancos comunitários e oferecendo assistência técnica para a manutenção de sua
autossustentabilidade financeira. Assim, trata-se de importante política pública que
garante o treinamento e o sustento de pessoas mais pobres, que vivem em setores
informais da economia.152
147 Além da assimetria de poder, as pessoas, principalmente as mais pobres, se pautam mais pela
necessidade do que pela racionalidade ao contrair empréstimos. Cf. BANERJEE, Abhijit V.; DUFLO, Esther.
Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs: New York, 2011. pp.
169-170
148 MUNEVAR, Daniel. Colombia: a critical look. In: BATEMAN, Milford et al (ed). The rise and fall of global
microcredit: development, debt and disillusion. Routledge: New York, 2019. pp. 120-121
149 SINGER, Paul. O banco comunitário de desenvolvimento como política pública de economia solidária. In:
NESOL-USP (Org.). Banco Palmas 15 anos: resistindo e inovando. São Paulo: A9 Editora, 2013. pp. 35-36.
150 Ibid. pp. 36-37
151 Ibid. p. 37
152 Ibid. pp. 38 e 39
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Com efeito, como aponta Nogueira, há uma miríade de políticas de fomento para
micro e pequenas empresas que levam em consideração apenas o seu porte,153
desconsiderando que estas são extremamente heterogêneas entre si.154 A maior parte das
pequenas empresas brasileiras atua em setores de baixa tecnologia, intensivas em mão de
obra, de modo que o fomento baseado em instrumentos ‘ tradicionais’, tais como créditos
subsidiados e benefícios fiscais, típicos para setores intensivos em capital, devem ser
substituídos por ferramentas mais heterodoxas que busquem o aumento de produtividade,
mediante assistência técnica, Cartão BNDES,155 microcrédito e arranjos produtivos
locais.156 A seu turno, as pequenas empresas em setores de alta tecnologia devem ter à
sua disposição ferramentas de fomento que garantam recursos para investimento e
aprimoramento do ‘estado da arte’ de seus processos produtivos, reduzindo os custos para
inovação.157
Tais ferramentas de fomento voltadas às micro e pequena empresas, que estão fora
do cardápio tradicional das políticas públicas, possuem potencial promissor no cenário
brasileiro permeado pela existência de muitas empresas na informalidade. Quanto ao
ponto, cumpre transcrever as valiosas considerações lançadas por Nogueira, em estudo
voltado aos diferentes tipos de micro e pequenas empresas no Brasil:
Nossa hipótese é de que a mesma dinâmica que engendrou o
“jeitinho” como prática para a resolução das contradições impostas
pelo nosso processo de desenvolvimento socioeconômico tenha
“invertido” a lógica da competição como elemento motivador do
desenvolvimento nas sociedades weberianas. Nesse contexto, a
colaboração teria se estabelecido como um dos instrumentos
153 A classificação de micro e pequenas empresas por porte decorre de previsão legal, conforme se verifica
do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.
154 NOGUEIRA, Mauro Oddo. Um Pirilampo no Porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das
pequenas empresas e da informalidade no país. 2ª ed. rev. ampl. Brasília: IPEA, 2019. pp. 147 e 243-247.
155 O Cartão BNDES funciona como cartão crédito para micro e pequenas empresas, podendo ser utilizado
apenas para aquisição de produtos constantes do Portal de Operação do Cartão, tratando-se, em geral, de
bens de capital para os mais diversos setores econômicos. Em estudo realizado Bazzi, Muendler e Rauch,
verificou-se o impacto desta ferramenta de fomento, na medida em que oxigenou a competitividade
mediante a entrada de novas micro e pequenas empresas que não teriam condições de sobreviver no
mercado sem a alavancagem inicial conferida pelo Cartão, ainda que se tratasse de empresas produtivas. Cf.
BAZZI, Samuel; MUENDLER, Marc-Andreas; RAUCH, James. Firm Entry Barriers, Growth Constraints, and Job
Creation. PEDL Research Note ERG project #3738. 2017. pp. 3-4. Disponível em: Research Note - Firm Entry
Barriers, Growth Constraints, and Job Creation.pdf (cepr.org)
156 NOGUEIRA, Mauro Oddo. Um Pirilampo no Porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das
pequenas empresas e da informalidade no país. 2ª ed. rev. ampl. Brasília: IPEA, 2019. pp. 102 a 104.
157 Ibid. pp. 120-121 e 262-264.
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fundamentais para, através de constructos coletivos, buscaremse caminhos e alternativas para a superação dos obstáculos
impostos àqueles que ocupam posições marginais no tecido
social. Assim, a colaboração, que desempenharia papel
complementar àquele desempenhado pelo jeitinho, ocuparia posição
de relevo no conjunto de valores sociais do povo brasileiro. Dessa
maneira, seria ela também um elemento constitutivo do substrato
cultural que conforma a informalidade.
(...) Assim, entendemos que é essencial compreender a gênese
desse processo no âmbito geral da cultura brasileira e utilizá-lo
como elemento fundador de políticas públicas focadas em
coletivos de empresas e voltadas para fomentar ações
cooperativas e colaborativas. Em outras palavras, incorporar
uma perspectiva antropológica nas ações de modo a identificar
como a construção da cooperação se desenvolve ou não, qual o
potencial de interação entre os agentes envolvidos e quais as
suas barreiras talvez seja uma trajetória capaz de replicar eventos
como esses em outros aglomerados produtivos158 Grifos nossos
Em outras palavras, a colaboração – traço constitutivo destas políticas alternativas
de fomento – teria rápida assimilação no contexto brasileiro para micro e pequena
empresas, o que levaria a resultados mais consistentes e tornaria oportuna, por
conseguinte, a replicação de políticas públicas que se valham da mesma premissa
operativa.
Ora, tal abordagem parece promover duplamente os fins constitucionais, uma vez
que visa à emancipação econômica daquelas pessoas que se encontram à margem da
sociedade, além de fazê-lo por meio de técnicas que conduzem à maior solidariedade
social na comunidade política, reforçando os laços de interesses comum.
Caminhando para o final, podemos elaborar o seguinte critério normativo para
exame de políticas públicas de microcrédito: trata-se da preferência ex ante por medidas
que se voltam aos setores, regiões e pessoas mais destituídas de meios para sustento de
seu empreendimento, de modo a expandir sua autonomia financeira, provendo-lhes
condições para atingir a independência econômica. Para tal fim, deve-se atentar às
158 NOGUEIRA, Mauro Oddo. Um Pirilampo no Porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das
pequenas empresas e da informalidade no país. 2ª ed. rev. ampl. Brasília: IPEA, 2019. pp. 279 e 282
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ferramentas que de fato funcionam para tal segmento, sendo certo que os mecanismos
colaborativos e fortalecedores de redes solidárias vêm se mostrando mais eficazes.159
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
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RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de analisar a influência que a mídia exerce
sobre o ordenamento jurídico, não focando apenas em uma determinada área jurídica, e
nem para tanto apenas na ciência do Direito, deixando clara a multidisciplinaridade de
temas, sendo analisado em primeiro momento a liberdade de pensamento de informação
e sua função para a sociedade. Em seguida, o período histórico do período militar no Brasil,
em que a liberdade de expressão e de imprensa era cerceada/controlada, e suas heranças
na atualidade, bem como, rápida exposição da utilização destas heranças nos dias de hoje
como forma de intimidação e repressão à oposição de pensamento. Após, será
demonstrada uma breve análise do princípio da imparcialidade do juiz e sua importância
e afeto a um julgamento justo ainda em conjunto com uma análise psicanalítica da visão
Freudiana. Ao final será feito uma análise sobre a mídia como um “quarto poder” na
sociedade e seus reflexos sobre a mesma, trazendo exemplos práticos contemporâneos de
sua influência no sistema normativo.
Palavras-chave: Influência. Imparcialidade. Mídia. Ordenamento Jurídico. Liberdade
Pensamento.
ABSTRACT: This article has a tax of influence that the media exerts on the legal system,
not focusing only on a specific legal area, and not only on the science of Law, making clear
the multidisciplinarity of themes, being analyzed in the first instance the freedom of
information thinking and its function for society. Then, the historical period of the military
period in Brazil, in which freedom of expression and the press was curtailed/controlled, and
their inheritances today, as well as the rapid exposure of the use of these legacies today as
a form of intimidation and repression of the idea of thought. Afterwards, a brief analysis of
the principle of impartiality of the judge and its importance and affection to a fair trial will
be demonstrated, together with a psychoanalytic analysis of the Freudian view. At the end,
an analysis will be made about the media as a “fourth power” in society and its effects on
it, bringing contemporary practical examples of its influence on the normative system.
Keywords: Influence. Impartiality. Media. Legal Order. Freedom Thought.
INTRODUÇÃO
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Desde o início da humanidade, os indivíduos em geral, quase que sempre
demonstraram interesses acerca dos problemas da criminalidade, mais do que isso,
principalmente, por sua punição.
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Com a globalização, expansão da mídia, das tecnologias, o acesso à informação
ficou mais fácil e acessível, porém, nem sempre corretos. Consequentemente com esses
avanços e mais tecnologias, as notícias chegam aos indivíduos com maior facilidade e
rapidez resultando em uma maior discussão e opinião sobre qualquer tema, seja ele qual
for.
É incontestável e preponderante o papel da mídia como formadora de opinião, os
instrumentos e meios utilizados pela classe midiática bombardeiam notícias e informações
nas pessoas diuturnamente com o escopo de (de)formar cidadãos.
A construção de determinada realidade sob a influência da mídia é inquestionável,
principalmente quando o indivíduo não tem acesso às informações e/ou é leigo no
determinado assunto, como é o que ocorre nos casos da justiça, principalmente quando
se trata da justiça penal.
O termo mídia atualmente comporta inúmeros significados onde é feito a
transmissão do emissor ao receptor sobre diversos assuntos e fatos, utilizando-se para
tanto, vários instrumentos para reproduzir as ideias, sejam esses meios, os rádios,
televisões, jornais impressos, cinema, e cada vez mais o meio telefônico. A mídia é um
suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz
de transmitir mensagens; utilizando-se de meios de comunicação social de massas
(GEBRIM, 2017).
Não foi sem razão que o sociólogo Niklas Luhmann (2005, p. 15) afirmou que “[...]
aquilo que sabemos sobre nossa sociedade, ou mesmo sobre o mundo no qual vivemos,
o sabemos pelos meios de comunicação”.160
Sendo assim, é notável que a mídia seja capaz de mobilizar seu público alvo
exercendo influência sobre o seu modo de pensar e agir. Não obstante, é chamada de
“Quarto Poder”, expressão originária na Inglaterra liberal em meados do século XIX
influenciada pelo pensamento político inglês, utilizada para declarar que os meios de
comunicação podem e exercem influência sobre a sociedade.
160 Supressão nossa.
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Atualmente, a função dos meios de comunicação não está restrita apenas em
informar a sociedade sobre o que está ocorrendo, mas, além disso, está em formar sua
opinião e muitas das vezes aproveitando da hipossuficiência cultural e cognitiva daqueles
que estão sendo alvejados.
Entretanto, por mais que tal afirmação seja algo já internalizado e notório por parte
da sociedade há que se falar e preservar também a liberdade de imprensa formalizada na
Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei 5.520/97.
A realidade atual no Brasil nos demonstra que, em vários casos a influência da mídia
pode trazer tanta comoção social que dificulta até mesmo os operadores do direito se
manterem neutros para solucionarem tal lide, sobrecarregando em seu pensamento não
somente a parte técnica, mas, também a opinião pessoal e pública, “esquecendo” por vezes
as garantias processuais e constitucionais do(s) paciente(s).
Como será demonstrado no decorrer do presente artigo com exemplos reais e
atuais, o operador do direito que, também como um cidadão, está predestinado a ser
inundado dessas informações que chegam de todos os lados e a todo o momento.
Entretanto essa realidade tem dificultado e refletido nas decisões – não sociais, mas
técnicas – acarretando na influência dos julgamentos, de modo que magistrados e jurados
julgam por acatar/temer o clamor social.
1 TRANSDISCIPLINARIEDADE DO TEMA
Cumpre esclarecer de antemão que, o tema abordado se diz respeito tanto à
atividade de comunicação (Jornalismo), quanto à área do Direito, ou seja, aspectos
jornalísticos e jurídicos serão mesclados, bem como, histórico, filosófico, antropológico e
psicológico.
A metodologia que será utilizada no presente trabalho será uma compilação
doutrinária acrescido de estudo de casos relevantes para o desenvolver da matéria, pois,
não há muitos materiais referentes a questões que mesclam Jornalismo e Direito como diz
Fábio Martins de Andrade em seu livro Mídia e Poder Judiciário: A influência dos órgãos
da mídia no processo penal brasileiro, destacando que:

No Brasil, particularmente, não se encontram livros escrito sobre o
tema objeto de estudo deste trabalho. Todavia, ultimamente
começam a surgir seminários e congressos dedicados ao debate
deste tema. Além disso, há artigos doutrinários escritos por
eminentes juristas que, por vezes, se dedicaram a este estudo;
algumas vezes, no entanto, trata-se de verdadeiros desabafos de
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profissionais cansados de assistir à interferência dos órgãos nos
processos penais sob os seus patrocínios. (ANDRADE, 2007, p. 78).
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Embora não haja tal comprovação científica sobre a matéria debatida, mas sim,
hipóteses como “pistas”, “sintomas”, “indícios”, a sua mera possibilidade por pensamentos
devidamente fundamentados, por si só já são suficientes para que a hipótese sustentada
adquira o valor necessário, como tutela o professor acima mencionado.
2 DA LIBERDADE DE PENSAMENTO, INFORMAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL
Não se pode falar em Estado Democrático de Direito sem falar em liberdade, estes
andam juntos. Logo em uma sociedade, o direito à informação é meio imprescindível para
que pilares constitucionais relevantes sejam atendidos, tendo seu respaldo no direito à
liberdade, expressão intelectual, científica, artística e comunicação sem qualquer censura
ou licença, ressalvado excepcionalidades formais contrárias (PACHECO, 2021).
Conforme se extrai dos textos do artigo 5º, incisos, IX, XIV da Constituição Federal
de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XIV
- é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...].161
(BRASIL, 1988, p. s.n.).
Segundo Carvalho (2021) Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a
era Republicana no Brasil teve nascimento no ano de 1889, com sua proclamação feita por
Marechal Deodoro da Fonseca. De lá pra cá, o país passou por grandes e importantes
mudanças governamentais, sendo uma delas o período militar que se perdurou por mais
de vinte anos na história Brasileira.
Nesse período (1º de abr. de 1964 – 15 de mar. de 1985) ocorreram 5 mandatos
militares e dos quais houve 16 atos institucionais – que sobrepunham à constituição como
161 Supressões nossas.
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“mecanismos legais” – nesse período houve restrição repressão a oposição, a liberdade, e
censura (CARVALHO, 2021).
2.1 Leis da censura prévia
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O Decreto-Lei nº 1.077 de 21 de janeiro de 1970 instituiu a censura prévia, que era
exercida de duas formas conforme demonstra Oliveiri (2014, p. s.n.).

Os veículos eram obrigados a enviar antecipadamente o que
pretendiam publicar para a divisão de censura do Departamento de
Polícia Federal em Brasília ou uma equipe de censores instalava-se
na redação de jornais e revistas para decidirem o que poderia ou
não ser publicado, porém o controle sobre os meios de
comunicação já haviam sido regulamentados pela Lei 5.520/67 (Lei
de Imprensa) que restringia a liberdade de expressão, ocorre, no
entanto que, com a edição do famoso AI-5 sancionada pelo então
presidente Artur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968 a
situação tornou-se mais crítica. A grande atuação do AI-5 para a
imprensa é o fato de que, a partir dele, a censura se tornou explícita
fazendo com que profissionais não só da imprensa, mas também da
música, cinema, teatro e televisão aprendessem a lidar com os
limites, impossibilitando o uso de qualquer mídia de comunicação
para propagar notícias, acontecimentos, críticas, sugestões ou
qualquer tipo de informação social.
Por sinal, como já exposto anteriormente, o Decreto-lei nº1077 tratava de questões
morais, para revistas, rádio, TV e livros. Não é plausível, portanto, supor que a censura da
imprensa tenha sido realizada com base no decreto. De fato, a censura das diversões
públicas tinha caráter em sua maioria prévio, ou seja, programas de TV, filmes, teatro,
alguns livros e revistas, eram barrados antes mesmo de serem liberados, sendo inclusive
totalmente admitida pelos militares. Após tempos sombrios de censura e usurpação de
direitos fundamentais e sociais, o país democratizou-se com o advento da Constituição
Federal de 1988 (OLIVIERI, 2014).
Nesta Carta Constitucional o direito de manifestação, criação, expressão e
informação veio ser garantido através do dispositivo 220 garantindo a publicidade dos
conteúdos informativos sem qualquer interferência estatal, vejamos:
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Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
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XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística. § 6º A publicação de veículo impresso de
comunicação independe de licença de autoridade. (BRASIL, 1988, p.
s.n.).
Posto isso, da simples leitura do texto constitucional em seu artigo 5º, uma
expressiva e gigantesca conquista social e democrática foi alcançada, demonstrando a
importância dos meios de comunicação para o desenvolvimento crítico-social, deixando
claro o quão essencial é a atividade jornalística para o desenvolvimento de um país, através
da propagação de informação e o acesso ao conhecimento, além de realçar e garantir o
direito à liberdade, livre manifestação e exercício profissional.
2.2 Da censura na atualidade
Apesar das várias conquistas formais e constitucionais, falarei brevemente aqui
sobre censuras que vem ocorrendo em pleno século XXI. Em um mundo totalmente
globalizado ao qual vivemos, ainda assim existem censuras à liberdade de manifestação de
pensamento.
Após anos de luta e censuras feitas durante o regime militar, o atual Presidente da
República do Brasil (Jair Bolsonaro) vem usando através da Advocacia Geral da União (AGU)
o Decreto-Lei nº 898 (AI-5), denominado Lei de Segurança Nacional (LSN), de 29 de
setembro de 1969, complementada no ano seguinte pelo Decreto-Lei nº 1.077 para invocar
processos contra críticas a ele direcionadas, inclusive contra opositores políticos como
Guilherme Boulous162, influenciadores digitais de grandes alcances como Felipe Neto163,
¹ AGUIAR, Plínio. PF intima Boulos para depor com base na Lei da Segurança Nacional. 2021. Disponível
em:
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/pf-intima-boulos-para-depor-com-base-na-lei-daseguranca-nacional-21042021.
2 VENDRUSCOLO, Stephanie. Felipe Neto é intimado a Depoir Com Base Em Lei de Segurança Nacional,
Herança da Ditadura. 2021. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-16/felipe-neto-eintimado-a-depor-com-base-em-lei-de-seguranca-nacional-heranca-da-ditadura.html.
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e até mesmo cidadãos que o criticaram em redes sociais por sua conduta referente ao
enfrentamento a pandemia COVID-19 que se instaurou ao redor do mundo no ano de
2020/2021.
Como demostrado até aqui, a Lei de Segurança Nacional (LSN) não deveria nem ser
objeto de trabalho da Polícia Federal, mas, sim pauta para historiadores. Parece-nos que
nada foi aprendido no passado recente. Tal lei deveria dar lugar à outra lei que não trate
críticos como inimigos.
Como bem disse o ilustríssimo Lenio Luiz Streck (2021, p. s.n.), que

[...] o melhor seria se essa lei (LSN) fosse varrida, que ela é um
entulho e no lugar dela fosse colocada uma lei de defesa do Estado
Democrático de Direito, que é uma lei nova, que nós estamos
fazendo, que não trata os adversários políticos ou os críticos do
regime como inimigos.164
Indo mais a fundo, continua ainda Lenio Streck (2021, p. s.n.), expondo sua opinião
sobre a recepção ou não da Constituição de 1988 frente à Lei de Segurança Nacional,
vejamos:

Eu penso que esta lei não está recepcionada [pela Constituição
Federal de 1988] porque ela tem uma péssima filiação, a origem é
viciada, o fundamento que é a ditadura militar, a própria lei diz
defesa do regime, daquele regime. Então, tem uma série de
problemas. O correto é tirar essa lei fora do sistema, evidente. Mas
provavelmente o Supremo não o fará.
Ou seja, ter que debater ainda, algo que já era pra estar fora do ordenamento
jurídico, discutir uma herança tóxica deixada pelo entulho da ditadura, ou que, no mínimo
deveria já ter sido substituída por lei voltada a real proteção das instituições democráticas
além de ser um atraso ao nosso ordenamento, é uma afronta à mídia, democracia e a
constituição cidadã, configurando ainda a reciclagem, ou seja, a ressureição de leis da
ditadura para a perseguição de desafetos políticos como desvio de finalidade.
3 PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ E INDEPENDÊNCIA DO JUDICIÁRIO
164 Supressão nossa.
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Existem vários segmentos que fortalecem os dispositivos constitucionais que não
sejam somente a liberdade de expressão individual ou de imprensa, o Poder Judiciário, por
exemplo, é uma instituição de grande relevância nesse cenário, entretanto para garantir os
direitos fundamentais e resolverem os litígios, se faz necessário um judiciário totalmente
independente e imparcial nas demandas judiciais (SOUZA).
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Correia (2014) explica que a autonomia do juiz quando confrontado com
determinadas situações e acrescenta que o juiz observa as leis e as aplica a partir das regras
que constrói regras de interpretação, processuais e de aplicação.
Conforme Cavalli (2016) discorre, o princípio do livre convencimento está implícito
quando o magistrando observando a formalidade constrói regras para o determinado caso
contrato interpretando-as de sua forma, sendo este princípio essencial para garantir ao
magistrado a possibilidade de decidir sobre determinado caso de forma imparcial e
independente.
Entretanto Vidal (2017, p. 190) alerta que

[...] o magistrado não se pauta em sua liberdade individual ou
autonomia negocial, mas em poderes que relacionados ao interesse
do Estado no exercício eficaz da jurisdição, isto é, poderes de
gerenciamento do processo.165
Já o princípio da imparcialidade do juiz trata-se deum dos princípios mais
importantes que regem nosso processo, é através dele que os outros princípios e regras
são cumpridos, sendo uma garantia para as partes saberem que, o magistrado não julgará
conforme sua opinião ou entendimento subjetivo, mas, sim que prevalecerão as leis
formais para fundamentar suas decisões. Como consta em vários dispositivos legais, a
imparcialidade é uma peça do devido processo legal, sendo imprescindível para o Estado
Democrático de Direito. O princípio supracitado é tão fundamental ao devido processo
legal que, tanto o impedimento quanto a suspeição deverão ser reconhecidas ex officio
pelo juiz, caso em que, o magistrado voluntariamente se afasta do processo que passará
ao seu substituto legal como leciona (PACHECO, 2019).
De acordo com Dinamarco (2004, p. 189):

Assegurar a imparcialidade nos julgamentos mediante o prestígio
ao princípio do juiz natural significa preservar a impessoalidade no
exercício do poder estatal pelos juízes, agentes públicos que não
165 Supressão nossa.
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podem atuar em proveito de interesses particulares, mas para a
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obtenção dos fins do próprio Estado.
A imparcialidade aqui mencionada se refere à vontade própria do julgador legal e
os meios externos (mídia) que influenciam na decisão do magistrado, que deve(ria) julgar
sem ser influenciado por suas convicções passionais, pessoal, políticas ou religiosas como
nos revela o código de ética da magistratura nacional em seu artigo 4º que exige-se do
magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na
atuação jurisdicional. Ou seja, um juiz munido do poder de decisão pode sim ser afetado
com a inflamação da mídia e repercussões/comoção social, sentindo-se pressionado a
aplicar penas mais ou menos rígidas a acusados X ou Y (PACHECO, 2019).
No entanto, alguns estudiosos questionam o comportamento do poder judiciário
quando este é confrontado pelo poder que a mídia exerce em determinados casos de
grande repercussão.
Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes (2013) nos diz que, os fatores que decidem a
tomada de certa decisão judicial não são estritamente jurídicos, ou seja, os magistrados
usam situações fora do contexto jurídico para usar o seu livre convencimento motivado.
Assim, Fernandes (2013, p. 13) destaca, in verbis:

A presença destas razões extrajurídicas, citadas expressamente ou
não, é notoriamente perceptível em algumas situações: (i) casos
difíceis (hard cases), como os que tratam de desacordos morais
razoáveis, como aborto, homossexualidade, transgênicos, início da
vida, suicídio assistido, entre outros; (ii) julgamentos tributários; (iii)
matéria previdenciária no tocante à aposentadoria etc.
Nessa toada, Camponez (2018, p. 115) destaca que, “[...] na medida em que ganha
os holofotes, as decisões do sistema de justiça passam a sofrer influência fora dos muros
institucionais que tem impactos no seu funcionamento”.166
Já em uma análise antropológica e psicológica, Freud (2011) em estudo minucioso
do polímata francês Gustave Le Blon, chegou à conclusão de que a massa conhece sua
força mesmo admitindo ser ignorante:
166 Supressão nossa.
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Como a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou
falso, e tem consciência da sua enorme força, ela é, ao mesmo
tempo, intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força, e
deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade, que
para ela é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis
é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida,
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quer temer os seus senhores. No fundo inteiramente conservadora,
tem profunda aversão a todos os progressos e inovações, e ilimitada
reverência pela tradição (p. 37). (FREUD, 2011, p. 27).
Assim da pra se extrair que os casos de maiores complexidades e que ganham
maiores proporções de interesse público, é possível compreender a sensitividade da massa
e a facilidade de dominá-la utilizando técnicas que ela desconhece, assim é a imprensa.
Com isso, levam o corpo do campo jurídico a sair de sua independência – já que juristas
também são dotados de sentimentos – e realizar debates que ultrapassam a ciência do
direito, chegando aos costumes da sociedade que, quase sempre é massificada e
“doutrinada” pelo campo midiático, percebendo que os elementos extrajudiciais podem
estar presentes em várias situações sem que sejam tacitamente citados, ou seja, eles
estariam presentes, porém de forma indireta ou subjetiva (SOUZA, 2021).
Portanto Freud (2011) trabalha nessa linha, de que, na possibilidade de que, partindo
da psicanálise, seria possível a influência de um campo em qualquer outro campo, quiçá
jurídico.
Com as intervenções da imprensa, e sendo esta o “olho da sociedade”, acaba-se por
findar nada mais do que um tribunal popular repleto de lesões constitucionais e
processuais além de penas arbitrárias.
4 MÍDIA COMO QUARTO PODER
Até hoje não há um consentimento entre os estudiosos sobre quando a
denominação de “quarto poder” foi dada aos veículos de comunicação. Fábio Martins de
Andrade citando Daniel Corlu (2007, p. 78) dispõe que

foi sob a influência do pensamento liberal e da reflexão sobre a
separação dos poderes que nasceu, para qualificar o papel da
imprensa, a expressão hoje aviltada de ‘quarto poder’. A sua
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atribuição é incerta. Thomas Carlyle atribuiu a sua paternidade a
Edmund Burke, mas ninguém encontrou vestígios da mesma na sua
obra impressa. Seja como for, a propagação das ideias liberais abre
uma era de tensão intensa entre a esfera do poder e a esfera
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pública, doravante ocupada por uma imprensa com meios mais
poderosos e uma audiência mais vasta.
Continuando o pensamento acima e conforme mencionado na introdução do
presente trabalho, segundo Uchôa, tal ideia surgiu no início do século XX na Inglaterra
clássica-liberal, ficando a expressão popularizada nas democracias até serem relacionadas
com os três poderes (BRITO, 2009).
Prosseguindo com o conceito de mídia como quarto poder, Betch Cleinman (1999,
p. 22) expõe que:

A mídia, pouco a pouco, busca ocupar o espaço central das
sociedades democráticas, com o pretexto de ser o potente
instrumento capaz de iluminar os cantinhos mais obscuros da vida
econômica, política e social. [...] em nome da informação devida ao
público, tenta impor-se como o Quarto Poder da República.167
A mídia é responsável por expandir notícias em tempo real, sendo notório que os
diversos meios de comunicação existentes na atualidade são dotados de grande poder,
que, por muitas vezes podem ser usados de maneira errônea no intuito de distorcer
informações e criar uma falsa realidade (PACHECO).
Face ao exposto, penso que, a força da mídia influencia pensamentos e as ações das
pessoas há anos, entretanto, a liberdade de imprensa, que, sempre deverá prevalecer sobre
censuras, jamais pode ser confundida com libertinagem, onde se tem como escopo
condenações rápidas e imediatas sem o zelo ao devido processo legal (PACHECO).
Como exemplo do que seria uma interferência de fato da mídia no código
processual (principalmente penal) extraiamos do belo reflexo da promotora de Justiça Ana
Lúcia Menezes Vieira (2003, p. 52-53), que diz que
167 Supressão nossa.
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[...] a linguagem sensacionalista, caracterizada por ausência de
moderação, busca chocar o público, causar impacto, exigindo
envolvimento emocional, ou seja, os meios de veiculação midiáticos
constroem um modelo informativo que difusa os limites do real
(técnico) e do imaginário.168
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Há correntes que negam este papel de “Quarto Poder” por motivos de falta de
legitimidade e pela falta de controle existente nos órgãos de comunicação, mas, será que
a falta de pressupostos formais diminuem ou, tornam “ilegítimos” esse poder subjetivo que
detêm a mídia? Pois bem, diante dos fatos, entendimentos doutrinários e principalmente
o nosso dia a dia nos mostram que isso não se faz necessário (CLEIMAN, 1999).
5 RESULTADOS DE FATOS DA INTERFERÊNCIA MIDIÁTICA, E A LEI 8.072/90
Como confirmação das ideias expostas, passemos aos exemplos fáticos e práticos
da influência do “quarto poder” no ordenamento jurídico, destacando nesse estudo a Lei
8.072/90, fruto de uma intensa pressão da mídia diante da criminalidade ocorrida nos
meios urbanos e que foi promulgada com o célebre caso do sequestro do empresário
Roberto Medina (TARTAGLIA, 2021).
Faz se necessário aqui mencionar que até então o delito de extorsão mediante
sequestro ainda não estava incluso no rol dos crimes hediondos, o clamor dos veículos de
comunicação antes e depois dos fatos ocorridos com os empresários, associado com a
onda de criminalidade urbana resultaram na promulgação da Lei 8.072/90 que é
seguramente uma das leis mais midiáticas produzidas no Brasil (MASCARENHAS, 2010).
Como bem coloca Zaffaroni e Pierangeli (2002, p. 522):
Menos de 2 anos após a Constituição Federal de 1988, o legislador
ordinário, pressionado por uma arquitetada atuação dos meios de
comunicação social, formulava a lei 8072/90. Um sentimento de
pânico e de insegurança – muito mais produto de comunicação do
que realidade – tinha tomado conta do meio social e acarretava
como consequência imediatas a dramatização da violência e sua
politização.
168 Supressão nossa.
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Conforme narra Mascarenhas (2010) a velocidade de tramitação do projeto no
congresso não foi acompanhada da segurança necessária do congresso nacional
(parlamentares) quanto à matéria nos momentos de votação, porém, a sociedade não
podia esperar e a mídia estava impaciente.
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Então, no dia 25 de julho de 1990 os misturados substitutivos da Câmara juntamente
com os diversos projetos de leis se tornaram a lei 8.072/90 (MASCARENHAS, 2010).
A incerteza das tramitações e do que seria votado pode ser comprovado com falas
dos congressistas, que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, como pode se
ver abaixo:

Eu estou com graves dúvidas sobre a parte técnica desta matéria.
Pergunto a V. Exª, Sr. Presidente, não pode haver uma pausa, pelo
menos de cinco minutos, para examinarmos isso? Porque, do
contrário, vou me negar a votar. – Senador Cid Sabóia de Carvalho”.
(PMDB). (FIGUEIREDO, 2006, p. s.n.).
Seguindo a ciência psicanalítica, diante de uma visão social baseada em uma teoria
psicológica (considerando a sociedade como uma massa homogênea de pessoas que
precisa(va) ser controlada, pode-se considerar os meios de comunicação uma gigante e
importante ferramenta para o alcance desses objetivos para tanto, Freud (2011, p. 235) diz
que “[...] se os indivíduos da massa estão ligados numa unidade, tem de haver algo que os
une entre si, e este meio de ligação poderia ser justamente o que é característico da
massa”.169
Extraindo das lições freudianas e da declaração do Senador Cid Sabóia, claramente
podemos ver a interferência dos meios de comunicação no ordenamento jurídico, de forma
clara e (in)direta, passando por cima dos termos técnicos e procedimentos formais que
regem o nosso sistema normativo, assim como ocorreu com a Lei de execuções penais
10.792/03, que, foi mais uma aberração jurídica e violadora de direitos e que ainda nos
mostra que o agravamento da lei penal supracitada não reduziu a criminalidade, apenas
trouxe mais consequências perversas já deixadas pela Lei dos Crimes Hediondos, como a
superpopulação carcerária. (MASCARENHAS, 2010).
Com isso da para se chegar à conclusão de que a Lei nº 8.072/90 foi mais um
atropelo do legislador na sua pressa irrefreada em punir para atender ao apelo midiático
169 Supressão nossa.

410

www.conteudojuridico.com.br

reflexionado na população, porém mais do que “apenas” a celeridade informal para o
cumprimento das vontades e pressões externas, o grande problema aqui está na usurpação
e esquecimento dos operadores e legisladores do direito acerca das matérias
constitucionais, formais e materiais por causado clamor sociais apenas para satisfazerem o
interesse subjetivo social-punitivo destes (MASCARENHA, 2010).
5.1 Influência da interferência midiática no caso Lava Jato
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Falaremos brevemente aqui sobre senão o maior caso de influência direta dos meios
de comunicações no judiciário, que impactaram diretamente no Estado Democrático de
Direito, principalmente no seu principalmente pilar que é o devido processo legal, que é o
caso da Lava Jato.
O julgamento segundo os princípios de existência de um juiz natural e imparcial em
Estados do Direito, como o é – ou pretende ser – o brasileiro, se vê, atualmente,
enfraquecido pelo amplo acesso dos meios de comunicação aos processos criminais,
tornando cada vez mais frequente à existência de julgamentos pela mídia, nos quais os
acusados são destituídos de sua presunção de inocência, ainda mais quando figuram no
banco dos réus agentes políticos, a condenação quase sempre já está proferida: a
condenação sumária dos acusados. A operação Lava-Jat, sempre estará a nos lembrar disso
(GOLAMBIUK, 2020).
De “maior operação anticorrupção da história” ao maior escândalo judicial, é o que
afirma Gaspard Estrada, diretor-executivo do Observatório Político da América Latina e do
Caribe (Opalc) da universidade Sciences Po de Paris, em artigo publicado no The New York
Times (ESTRADA, 2021).
A operação Lava-Jato trouxe elementos jurídico-objetivos que violam o Estado
Democrático de Direito e suas legalidades e que mais tarde veio a ser confirmado pela
operação “spoofing” que ficou mais conhecida vulgarmente como “Vaza-Jato”, vejamos
em síntese algumas irregularidades: “- Juiz orientando atuação da acusação - Juiz cobrando
denúncia - Juiz e MP reunindo com autoridades exteriores - Juiz cobrando manifestação
nos autos.170
Essas são algumas das ilegalidades ocorridas durante a operação Lava-Jato que
confirmam a que o Estado-Juiz e Acusação (MPF) agiram de forma absolutamente
170 CONJUR. Moro Orientou Deltan e consórcio manteve conversas clandestinas com EUA e Suíça.
2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jan-28/moro-orienta-deltan-consorcio-mantemconversas-clandestinas.
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arbitrária, praticando um agir estratégico, quebrando leis, contrariando a Constituição e os
acordos internacionais e além, quebrando até mesmo a confiança no Direito, no poder
judiciário (LIMA, 2015).
Segundo o sociólogo e professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da
Universidade de São Paulo (USP) a mídia tem um comportamento em relação aos governos
Lula e Dilma constante e regular de apresentar de uma maneira seletiva os dados
eventualmente negativos (LIMA, 2015).
A forma que a mídia abordava o ex-presidente Lula foi seletiva-negativa, assim, pela
lógica, Lula foi preso através da relação com chamadas, manchetes e imagens.
Considerando o caráter parcial da mídia e sua influência na opinião pública, e, levando em
conta que tal euforia da sociedade reflete diretamente no Poder Judiciário e Legislativo,
pode-se considerar que o ex-presidente não teve um julgamento justo, ou seja, imparcial,
com base nesses fatores externos que está legalmente fora das interpretações dos
tribunais, o que mais tarde, veio a ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
do HC 193.726 (COELHO, 2021).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme abordado ao longo do presente artigo, a imprensa possui um papel
fundamental na sociedade, visto que de fato contribuem para o acesso à informação
conscientização e para a evolução social. O objetivo do trabalho não foi desmerecer a
função que exerce os meios de comunicação, mas, de esclarecer que a sociedade em geral
pode e geralmente é influenciada por opiniões distorcidas e imparciais de forma (in)direta
sem que perceba. Como demonstrado a relação, mídia, política e judiciário estão sempre
no paralelo, parece-nos mais ainda quando se fala da atuação da imprensa no campo
jurídico. A liberdade de expressão é uma sustentação da liberdade democrática. Mas só
poderá subsistir se feita com responsabilidade. Se nenhum poder pode tudo, logo a
imprensa também tem que ter seus limites.
A pressão exercida pela mídia em determinados casos, busca a aproximação da
população para conduzir o apelo social no corpo do campo jurídico, entretanto por muitas
vezes tal ação foge do objetivo principal que é o de emitir informações.
Conforme corroborado, temos que proteger não somente os direitos e garantias
constitucionais previstos à imprensa, mas, lembrarmo-nos de garantir os direitos das outras
partes.
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Ressalte-se também que, os casos mencionados neste artigo, ratificam para
fortalecer o prisma influenciado, podendo observar que os exemplos adotados levam a
realmente crer que todos eles sofreram certa influência do campo midiático.
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Antigamente a censura funcionava bloqueando o fluxo de informações às pessoas,
já no século atual ela faz o contrário, ela as inunde de informações irrelevantes, fazendo
com que não saibamos mais o que prestar atenção, e, frequentemente passamos o tempo
debatendo questões secundárias e/ou irrelevantes. Ou seja, num tempo remoto, ter poder
significava ter acesso a dados, hoje, ter poder significa o que saber ignorar, portanto, de
tudo que acontece em um mundo caótico como o nosso, no que devemos nos concentrar?
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RESUMO: Numa relação consumerista, para os fornecedores existem os Sistemas de
Proteção ao Crédito, que são sistemas baseados no cadastramento de consumidores que
são inadimplentes. Por outro lado, os consumidores contam com o Código de Defesa do
Consumidor nos casos em que não são respeitados os seus direitos. Os fornecedores ao
se depararem com o consumidor inadimplente coloca-o num sistema de proteção ao
crédito, negativando o seu nome junto ao comercio geral. Ocorre, porém, que esses
sistemas de proteção vêm apresentando falhas e erros, onde muitas vezes são cometidos
até abusos por parte dos fornecedores. Há exemplos de o nome do consumidor continuar
negativado mesmo após a efetivação do débito. Nesse sentido, o presente estudo tem
como objetivo discorrer sobre a aplicabilidade do instituto do Dano Moral nos casos onde
há configurado uma indevida inscrição nos bancos de dados. Para realizar esse estudo,
tem-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, baseada em livros, artigos científicos e
na legislação brasileira. Nos resultados foi possível identificar que o Dano Moral é
plenamente possível de ser aplicado nos casos em tela, não necessitando o devedor o ônus
da prova.
Palavras-chave: Dano Moral. Devedor. Inclusão. Dívida. Indevida.
ABSTRACT: In a consumer relationship, for suppliers there are Credit Protection Systems,
which are systems based on the registration of consumers who are in default. On the other
hand, consumers rely on the Consumer Protection Code in cases where their rights are not
respected. Suppliers, when faced with the defaulting consumer, puts them in a credit
protection system, denying their name with the general trade. It happens, however, that
these protection systems have been showing flaws and errors, where many times they are
even abused by the suppliers. There are examples of the consumer's name remaining
negative even after the debt is made. In this sense, this study aims to discuss the
applicability of the Institute of Moral Damage in cases where there is an improper
registration in the databases. In order to carry out this study, bibliographic research is used
as a methodology, based on books, scientific articles and Brazilian legislation. In the results,
it was possible to identify that the Moral Damage is fully possible to be applied in the cases
in question, the debtor not needing the burden of proof.
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1. INTRODUÇÃO
As relações de consumo ou similares trazem em seu bojo uma série de situações
que acabam por prejudicar o consumidor. No caso mais específico, tem-se o caso onde
um devedor é inserido indevidamente nos bancos de dados. Nesse cenário, fica nítido que
há uma extrapolação da relação consumerista e mercadológica. Por essa razão, discute-se
nesse estudo sobrea inclusão indevida do devedor nos bancos de dados.
Para além de discutir essa situação, há ainda que se analisar o cabimento (ou não)
do instituto do Dano Moral nesses casos. Cabe lembrar que qualquer indivíduo que se sinta
de fato prejudicado deve buscar justiça, através dos danos que ocorrem após determinado
caso concreto. Os danos morais, vem então dar base para se buscar a resolução devida e
justa de um prejuízo causado a outrem.
Representa uma privação ou diminuição daqueles bens ou serviço que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual e também os bens materiais. Nesse sentido, o Dano
Moral se encontra quando um consumidor tenha sofrido algum prejuízo.
Dessa forma, esse estudo busca discorrer a respeito da possibilidade de aplicação
do Dano Moral quando verificada a inclusão indevida do devedor nos bancos de dados.
Uma vez detectado o problema, recorre-se ao Poder Judiciário para a resolução do conflito.
Nesse ponto, cabe ao Magistrado delimitar quais as condicionantes que devem ser levadas
em consideração para que o Dano Moral seja fixado.
A par dessa problemática acima colocada, o objetivo geral deste trabalho é discutir
quais os critérios que os Magistrados utilizam para fixar os danos morais diante da situação
exposta. Nos seus objetivos específicos, traz-se o posicionamento doutrinário e a
jurisprudência que norteiam essa temática.
Devido a importância dada a esse assunto, principalmente pelo fato de que a prática
de inserir o nome do devedor em banco de dados (prática conhecida como “sujar o nome”)
é bastante comum, a escolha desse tema é de extrema importância para a área jurídica,
ajudando aos juristas e doutrinadores a encontrarem um caminho mais plausível para a
prevenção da ocorrência dessa ação.
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2. METODOLOGIA
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Na metodologia, foi utilizada a abordagem qualitativa de investigação, a qual analisa
o fenômeno estudado de forma a não medir seus dados, mas sim, procurar identificar suas
naturezas, de forma a privilegiar contextos. Com isso, para discutir acerca do tema
proposto, faz-se necessário compreender o contexto em que o assunto é inserido (GIL,
2010).
Ainda na metodologia, foi feita uma revisão de literatura, constituído de estudo
bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de leituras das
leis, da Constituição Federal, de revistas jurídicas, de livros e artigos vinculados ao tema e
da jurisprudência pátria.
A coleta de dados é resultado de uma busca feita em bases de dados, tais como:
Scielo; Google Acadêmico, sites oficiais dos Tribunais de Justiça, dentre outros, entre os
dias 25 de setembro a 15 outubro de agosto de 2021. Os descritores foram: Dano Moral.
Inclusão Indevida. Devedor. Banco de Dados. Jurisprudência.
3. DANO MORAL: ASPECTOS GERAIS
Antes de se adentrar na discussão central desse estudo é preciso compreender
sobre o instituto do Dano Moral, uma vez que será ele o objeto central dessa pesquisa.
Desse modo, nesse tópico serão apresentados os principais pontos relacionados ao dano
moral.
Quando um indivíduo sofre algum prejuízo de qualquer ordem, a depender do caso,
terá como efeito um abalo emocional, psicológico e íntimo tão forte que apenas a
reparação financeira não será suficiente. É nesse contexto que adentra o instituto do Dano
Moral.
Segundo Gomes (2020) o dano moral pode ser entendido com uma lesão de
interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, causada por um ato lesivo,
trazendo prejuízo a sua personalidade.
É sabido “que o dano moral é devido quando uma pessoa, física ou jurídica, ou até
mesmo a coletividade, sofre uma lesão no seu íntimo, nos seus direitos pessoais relativos
à personalidade. E a reparação do dano bem como forma de amenizar a dor sofrida”
(MELO, 2013, p. 09).
Silva (2014) considera que os danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou
pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal,
em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível
de valor econômico.
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O dano moral busca, sobretudo, reparar algum dano que um indivíduo tenha
sofrido, quando for colocada em situação humilhante, vexatória ou degradante, afrontando
assim a sua dignidade. Comprovando essa situação, o cidadão poderá exigir, na justiça,
indenização pelos danos morais causados (DONIZETTI; QUINTELLA, 2017).
Fuhrer (2002) contempla o dano moral em duas possibilidades; a saber:
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Sentido próprio, ou estrito: seriam relacionados ao abalo dos
sentimentos de uma pessoa, de forma a provocar sensações de dor,
tristeza, desgosto, depressão, perda de alegria de viver, etc.;
Sentido impróprio, ou amplo: atuaria na esfera da lesão de todos e
quaisquer bens ou interesse pessoal. Deles, pode-se destacar a
liberdade, o nome, a família e a própria integridade física, sendo
considerada a lesão corporal como um dano moral.
(FUHRER, 2002 apud GOMES, 2020, p. 13)
Insta salientar que o dano moral, na prática jurídica, possui a finalidade de proteger
o direito imaterial relacionados aos direitos da personalidade do indivíduo. Uma vez
violado, ele gera uma indenização a ser pleiteada, o que caracteriza como uma forma mais
objetiva. Todavia, a simples lesão à honra não gera o direito, mas sim, o dano que a ofensa
tenha causado ao espírito do ofendido, ou seja, a gravidade e o resultado da lesão que
permite buscar o direito à indenização por danos morais (DINIZ, 2016).
A doutrina jurídica, costumeiramente traz diversas divisões dos danos morais em
categorias. Para fins desse estudo, cita-se apenas a categoria sobre a necessidade ou não
de prova, que se subdivide em duas. A primeira é o dano moral subjetivo, que como explica
Tartuce (2017, p. 30) é aquele que “necessita ser provado pelo autor da demanda, sendo
seu o ônus da prova. E por ser algo subjetivo, tem que convencer o juiz que o fato tenha
lhe causado um dano moral”.
A segunda é o dano moral objetivo que é aquele que “não necessita ser provado,
ou seja, aquele que é presumido em algumas situações” (TARTUCE, 2017, p. 30). Ocorrem,
por exemplo, em perda de ente próximo da família, e principalmente no caso de cadastro
indevido em rol de inadimplentes, como é a situação analisada nesse estudo.
Neste caso, tem-se a presunção, não sendo necessário comprovar o dano, ou seja,
pelo fato ocorrido, se torna explícito a ocorrência do dano moral. Alguns casos
considerados lesão moral objetiva, são os que envolvem lesão física, morte, a positivação
indevida no cadastro de maus pagadores, etc. (GAGLIANO; FILHO, 2017).
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No regimento jurídico, o dano moral possui normatividade no texto constitucional
atual, mais especificamente no art. 5º, nos incisos V e X; in verbis:
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...] V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
[...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).
Além deste, a legislação infraconstitucional também tem trazido a normatização do
dano moral. A priori, encontra-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90)
que em seu art. 6º inciso VI, leciona:
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...] VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais individuais, coletivos e difusos.
(BRASIL, 1990)
Tem-se ainda a Lei nº. 8.884/94, que alterou o art. º da Lei de Ação Civil Pública (Lei
nº. 7.347/85), adicionando os adjetivos morais e patrimoniais em seu texto, do qual:
Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados:
I – ao meio-ambiente;
II – ao consumidor;
III – à ordem urbanística;
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;
V – por infração da ordem econômica e da economia popular.
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(BRASIL, 1985)
O Código Civil Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002) também faz referência ao dano moral,
ao prever os atos ilícitos, a saber:
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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. (BRASIL, 2002)
Além do artigo 186, no mesmo Código Civil é possível encontrar outras formas de
reparar o dano a outrem. É o caso do art. 944 onde “a indenização mede-se pela extensão
do dano” ou no art. 946 que nos casos de obrigação indeterminada, como no dano moral,
na ausência de lei ou contrato disposição, as “perdas e danos serão apurados na forma
determinada pela lei processual e tratou no parágrafo único do artigo 953 e no caput o
dano moral decorrente de injúria, difamação ou calúnia e da fixação do valor das suas
reparações por equidade” (COELHO, 2018, p. 14).
Diante do exposto até aqui, verifica-se que a definição de dano moral está ligada a
uma lesão não patrimonial. Qualquer indivíduo que venha a sofrer qualquer prejuízo,
causando negatividade no seu interior, é na teoria, passível de reparação.
3.1 DO MERO ABORRECIMENTO
Desde que adentrou no regimento jurídico brasileiro, conforme explanado acima, o
dano moral foi pauta de inúmeros demandas pleiteando indenizações. Ocorre que grande
parte delas não era configurado de fato um dano moral, ao passo que essa realidade
acabou por gerar o jargão “indústria do dano moral”. Isso é decorrente pelo fato de que o
Poder Judiciário, não contava com um parâmetro preciso a respeito do enquadramento do
dano moral ou não ao caso concreto.
O fato supracitado banalizou as indenizações por dano moral, tendo um crescimento
significativo no número de ações envolvendo o tema171. Diante disso, os tribunais
brasileiros começarem a delimitar e diferenciar o “Dano moral” do “Mero Aborrecimento”,
sendo que a principal diferença prática é que estes não são indenizáveis e aqueles são.
A grande questão que se impõe nesse tema é: o que caracteriza um mero
aborrecimento ou um dano moral? Não há legislação brasileira a especificação que trate
171 Em pesquisa liberada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019, que coletou danos referentes até o
ano de 2018, é demonstrado que, em escala Estadual, ações que dispõem sobre Responsabilidade Civil ou
Indenização por Dano moral chegaram a 6.318.052 (seis milhões, trezentos e dezoito mil e cinquenta e dois),
enquanto que nos Juizados Especiais, o número é de 1.741.758 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil
e setecentos e cinquenta e oito). (GOMES, 2020).
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dessa distinção. Por conta disso, é na doutrina e na jurisprudência que se encontra o
enquadramento desses institutos ao caso concreto, ou seja, se o fato descrito no pedido
do autor se caracteriza em um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.
Dessaune (2020) ao estabelecer um conceito de mero aborrecimento, explica que
ele é entendido como aqueles fatos rotineiros que devem ser tolerados socialmente, são
fatos que são comuns de acontecerem no cotidiano e que, por isso, não geram
constrangimento ou um aborrecimento que venha a sustentar a indenização por danos
morais.
O ponto importante para se caracterizar o mesmo, estará sempre ligado ao contexto
do fato que deu origem a provável lesão. E dependendo da situação específica, tal fato
pode ser considerado um dano moral ou um mero aborrecimento.
A diferença entre o dano moral e mero aborrecimento está baseada em uma mera
definição teórica, ao qual o mero aborrecimento não passa de algo do cotidiano que deve
ser tolerado, enquanto o dano moral é algo que merece uma reparação.
Em uma diferenciação mais ampla, cabe citar:
Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo.172
Assim, a distinção de dano moral e mero aborrecimento repousa no fato de que o
dano moral é configurado não apenas pelo os abalos na esfera psíquica ou íntima da
pessoa decorrente das relações de consumo, ou das interações sociais, antes de tudo, deve
haver a efetiva lesão a algum dos direitos da personalidade, havendo apenas um
desequilíbrio no bem-estar do indivíduo ou situações degradantes corriqueiras do dia a
dia, será entendido apenas como mero aborrecimento (THEODORO JÚNIOR, 2016).
No entanto, cada situação deverá ser analisada pelo magistrado ao julgar o caso,
sendo muito difícil que se defina de forma categórica o que se classifica como dano moral
ou não, tendo em vista que essas variáveis são muito subjetivas e intrínsecas do ser
172 Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial 844.736/DF.
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humano, sendo que jamais o direito será capaz de decidir pelo indivíduo o que ele sentiu
ou deixou de sentir (DESSAUNE, 2020).
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Nesse sentido, com a prova de lesão a um direito da personalidade, que traduza
gravidade maior que meros aborrecimentos, é suficiente para se configurar o dano moral.
As circunstâncias subjetivas, como dor, angustia e sofrimento podem influenciar na
quantificação do dano, não podendo, entretanto, serem conclusivas para averiguar a
ocorrência do dano.
4 DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Para relacionar o instituto do Dano Moral ao tema específico desse estudo, é preciso
inicialmente apresentar de modo geral as regras que regulam as relações de consumo. Ou
seja, antes de falar da figura do devedor, é preciso estabelecer a norma que regula a sua
caracterização. Nesse sentido, é essencial que se analise o Direito do Consumidor que se
encontra representado pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que foi por meio
deste emaranhado de leis que o indivíduo pôde ter maior liberdade e segurança jurídica
nas relações de consumo.
Historicamente, os direitos protetivos dos consumidores são oriundos de uma série
de movimentos sociais. Destes, o mais simbólico é a Revolução Industrial, ocorrida na
Inglaterra em meados do século XVIII. Com a Revolução Industrial ganhou força a
preocupação em se resguardar o direito dos consumidores.
No Brasil, as normas que regulamentam sobre as relações de consumo tiveram
como marco principal a atual Constituição Federal do Brasil de 1988, ao qual se garante a
defesa dos direitos do consumidor. Em seu artigo 5°, inciso XXXII, 170, inciso V e artigo 48
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Carta Magna trouxe então, a
garantias dos direitos dos consumidores (GONÇALVES; GONÇALVES, 2017).
Com base no texto constitucional, o legislador criou o Código de Defesa do
Consumidor, com a característica de lei principiológica dado o rol de princípios com o
objetivo maior de garantir direitos aos consumidores e ainda determinar deveres aos
fornecedores.
Tal Código só foi promulgado em 11 de setembro de 1990, por meio da Lei n.º
8.078/90, onde foram aplicados novos princípios e normas específicas de tutela do
consumidor. O direito ao qual se protege no supra Código é baseado no princípio basilar
da Dignidade da Pessoa Humana, que compreende todas as ações humanas e que é um
direito essencial a todo consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor nasceu com o finco de unir as disposições legais
já existentes no que diz respeito aos direitos dos consumidores, regendo as relações
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consumeristas em todo território brasileiro, buscando reequilibrar o relacionamento entre
consumidor e fornecedor, dando mais força ao consumidor, propondo limites precisos e
certos a determinadas práticas abusivas propostas pelo fornecedor. Bonatto (2018, p. 47)
explica que: “[...] as regras de proteção e de defesa do consumidor surgiram, basicamente,
da necessidade de obtenção de igualdade entre aqueles que eram naturalmente
desiguais”.
Fundamentado no texto desse Código, que é a base para qualquer assunto referente
ao consumo no Brasil, é preciso definir alguns termos importantes. O primeiro se refere ao
conceito de relações de consumo. Segundo Paiva (2015, p. 02) “são aquelas nas quais há
um consumidor, um fornecedor e um produto que ligue um ao outro”.
São elementos de uma relação jurídica:
a) Elementos subjetivos: o credor, o devedor e o consensualismo que
deve existir entre eles como uma convergência de vontades para que
o acordo seja pactuado sem vícios e sem prejuízo de igualdade entre
os sujeitos envolvidos;
b) Elementos objetivos: o negócio celebrado entre as partes, como
um instrumento para a concretização e formalização do vínculo
jurídico, e o bem, seja móvel, imóvel, corpóreo ou incorpóreo, objeto
mediato da relação jurídica.
(PAIVA, 2015, p. 03)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não apresenta expressamente a definição
de relação de consumo, referindo-se apenas aos seus elementos subjetivos e objetivos, o
que, por si só, já possibilita o delineamento deste tipo de relação jurídica. Assim, pode-se
afirmar que são elementos da relação de consumo: elementos subjetivos (o consumidor e
o fornecedor) e os elementos objetivos (o produto ou o serviço). (PAIVA, 2015).
4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA
Há algum tempo atrás, para que o consumidor pudesse abrir um crediário, era
preciso o preenchimento de um cadastro com vários dados, na qual informavam os dados
pessoais e alguns lugares onde ele já possuía crédito, onde era avaliado o seu perfil para
assim poder ser concretizada a compra.
Para ter a comprovação da idoneidade financeira do consumidor as empresas
mantinham funcionários especializados, que pesquisavam diariamente as informações
daquele consumidor candidato ao crédito.
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Essa não era uma tarefa simples e ágil, pois o fornecedor tinha que buscar
informações junto a outros fornecedores. O fornecedor e tinha que administrar seu próprio
banco de dados e ainda, disponibilizar de forma correta as informações.
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Até que em 1955, alguns empresários de Porto Alegre, que faziam parte de uma
associação comercial, fundação ou uma Associação sem fins lucrativos, fundaram o
primeiro sistema que tinha o intuito a proteção ao Crédito, o SPC (Serviço de Proteção ao
Credito) do Brasil, e no ano de 1962 em São Paulo também havia criado o segundo SPC
(ALVES, 2021).
O intuito do SPC na sua criação era de dar mais segurança aos fornecedores, pois lá
as informações seriam arquivadas e mantidas por cada empresa e estabelecimento, tanto
nacional quanto regional. Lembrando que hoje o SPC possui cerca de 70% das informações
de crédito ao consumidor. A SERASA é outro banco de dados que tem um grande volume
de informações e dados que presta o mesmo serviço de tutela ao crédito (ALVES, 2021).
Antes do CDC não existia no Brasil, nenhuma legislação que disciplinava sobre esse
tipo de arquivamento de dados de consumo. Assim, com o surgimento do CDC, foi criado
o artigo 43, que vem tratar sobre os dados referentes aos cadastros de consumidores.
Visualizando todo o contexto, e ao passar dos anos obteve-se grandes avanços que se
referem à proteção ao credito e a privacidade de cada consumidor.
De acordo com Ferrari (2020) os Sistemas de Proteção ao Crédito desempenham
hoje uma importância muito grande no desempenho da relação de consumo, pois eles
ajudam a identificar os possíveis problemas que uma empresa poderia ter referente a
idoneidade do consumidor. Por meio desses sistemas, os fornecedores podem investigar
de modo fácil e ágil a situação do consumidor na compra de um produto de forma
parcelada, pois ele permite averiguar se ele está “devendo” em outro estabelecimento,
diminuindo os riscos da empresa.
De acordo com Saad (2017, p. 59) “a elas se dirigem os fornecedores para obter
informações sobre a idoneidade econômico-financeiro de sua clientela, informações que,
com raríssimas exceções, abrem o caminho, ou o fecham, para a concretização de uma
relação de consumo”.
Pensando sobre a ajuda que presta esse meio de informação, pode-se verificar a
parte prejudicial ao cliente consumidor, que através das informações contidas nesses
arquivos pode ser prejudicado em casos de erros de informações, pois a negativa, adia a
perspectiva que o consumidor tinha (ALVES, 2021).
Portanto é importante haver uma articulação com os fornecedores ou comerciante
para serem passadas informações de inadimplência e quitações desses consumidores para
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não permanecerem informações errôneas e desatualizadas onde pode haver uma
prejudicialidade ao consumidor.
Com a negativação do nome nestes sistemas de proteção, o consumidor fica
incapacitado de adquirir algo no crediário, ruim para o consumidor e bom para o
comerciante que não terá problemas com inadimplência. Essa ação objetiva ajudar a
proteger o mercado de consumo financeiramente, diminuindo as perdas e penalizando os
consumidores inadimplentes (ZONTA, 2016).
Importante destacar que os dados apresentados no cadastro devem ser reais, não
se admitindo a omissão, pois seu foco é trazer ao fornecedor informações necessárias que
auxiliam a venda desejada.
Ao se falar nas informações necessárias, estar-se falando da precisão que estas
informações devem conter no sentido de que não deve constar qualquer ato que opine
acerca de juízos de valor ou ainda de situações pessoais ligadas ao consumidor. Não deve
em hipótese alguma denegrir a imagem do consumidor (ZONTA, 2016).
Acrescenta-se ainda a proibição de criação de dados que impossibilite ou que crie
obstáculos na averiguação dos débitos ou alteração no cadastro, nos casos de correções.
Cumpre destacar que o CDC possui caráter de entidade pública ao aplicar estes serviços e
que seu objetivo é trazer proteção e segurança ao consumidor (FERRARI, 2020).
No que tange a publicação de dados contidos no cadastro, ressalta-se que apenas
o consumidor pode livremente colher informações inseridas, não sendo possível o mesmo
ato praticado por terceiros uma vez que esses dados são verídicos e atualizados
constantemente pelas empresas, limitando assim o caráter público (GONÇALVES;
GONÇALVES, 2017).
Para o preenchimento do nome do consumidor no rol dos negativados é preciso
completar determinados pressupostos, caso contrário, não terá validade a inserção
desclassificando o registro. Assim, é importante atentar com ponderação, buscando o
objetivo do tipo de proteção ao crédito, onde a proteção tem o intuito de advertir sobre
os riscos que envolvam o consumidor com o empresário, sanando qualquer tipo de
problema.
Necessário afirmar ainda que este sistema, não por ora, objetiva a obrigação do
consumidor em saldar o seu débito, ainda que tenha vontade de utilizar o programa com
a finalidade de realizar cobranças. Nesse caso, é inadmissível qualquer ocorrência em
contrário, pois não vai de acordo com o propósito da proteção do mercado de consumo
(ALVES, 2021).
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Como bem salienta Ferrari (2020) a inclusão do nome do consumidor ao órgão de
proteção ao crédito deve ser feita com veracidade e transparência, não havendo espaço
para qualquer tipo de dúvida ou contrariedade e nem mesmo contestação. Em caso de
dúvida, gera-se abuso de direito.
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Na existência de ação que reclame a presença de débito ou o seu valor, não se retira
o nome do cadastro sem a resolução da ação, mesmo no caso de questionamento.
Enquanto ocorrer o processo, é necessário que se expectar a descaracterização da
inadimplência por completo (SAAD, 2017).
Nota-se que a negativa do credor se justifica pela busca em proteger o mercado
daquele que já está inadimplente em algum outro comercio. A partir do momento em que
o consumidor se encontrar inadimplente, o fornecedor possui a prerrogativa de avisar às
empresas que trabalham diretamente com os sistemas de proteção ao crédito o nome do
devedor.
A empresa que recebe a informação do fornecedor tem o dever de comunicar ao
consumidor, momentos antes de inserir a inscrição negativa do nome do consumidor. Por
meio da comunicação prévia o consumidor tem a ciência de que alguém está armazenando
dados ao seu respeito, e dessa forma possui a oportunidade de pleitear a retificação do
registro, no caso deste ser incorreto. Por isso o aviso prévio se torna tão importante. Esse
dever só não se faz necessário quando o próprio consumidor requeira a anotação,
conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor (BONATTO, 2018).
Insta salientar, devido à importância da comunicação, que é fundamental, nenhum
banco de dados de arquivo poderá arguir qualquer dificuldade ou desnecessidade em
executar a determinada comunicação. A comunicação previa é fundamental, pois através
dela se evita que o consumidor passe por situações vexatórias diante de outras pessoas
que lhe recuse a concessão de crédito diante da negativação.
Frente ao contexto aqui descrito, existem determinadas situações que trazem abalos
significativos ao devedor na entrada aos bancos de dados. Como consequência, a doutrina
e jurisprudência brasileira tem-se debatido a respeito da aplicabilidade dos danos morais
nesses casos, o que será analisado no tópico a seguir.
5. O DANO MORAL E A INCLUSÃO INDEVIDA DO DEVEDOR: CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS
Na doutrina e na jurisprudência brasileira emerge uma discussão bastante
recorrente: é possível aplicar o instituto do dano moral nos casos onde se verifica a inclusão
indevida do devedor nos bancos de dados?
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A discussão sobre essa questão fez com que a jurisprudência se posicionasse no
sentido de conceder a possibilidade de aplicar o dano moral nesses casos. O fato é que
atualmente, é plenamente possível verificar a aplicação do presente instituto nos casos em
análise.
Como base jurídica, é importar citar a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça
que afirma que não é cabível a indenização por dano moral, em caso de anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições preexistentes legítimas,
ressalvado o direito ao cancelamento.
É o que aponta a seguinte jurisprudência:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA
385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. (...) A controvérsia
cinge-se tão somente em verificar a aplicabilidade da Súmula nª 385
do STJ ao caso concreto. 5. Nos termos da Súmula nº 385 do STJ, não
cabe indenização por dano moral, em caso de anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições
preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Da
análise do conjunto probatório inserido nos autos, verifica-se que o
apontamento da suposta dívida (ID17409078), vencida em
03/07/2017, foi registrado, indevidamente, nos cadastros de
inadimplentes em 30/10/2019, porém já constava protesto lançado
em 01/10/2019 (extrato - ID17409079). 7. Assim, constatado que no
momento da efetivação da inscrição irregular já preexistia
protesto, em desfavor da autora/recorrida, deve prevalecer, por
analogia, o entendimento da Súmula nº 385 do STJ, no sentido
de que é incabível reparação por dano moral. (...) 9. Diante do
exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim
de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
(Acórdão 1277064, 07005762220208070020, Relator: CARLOS
ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, data de julgamento: 26/8/2020). (grifo meu)
No entanto, a manutenção do nome de devedor em cadastro de proteção ao
crédito, mesmo após a quitação da dívida, configura dano moral indenizável, na medida
em que impõe indevidamente ao negativado restrição de crédito e mácula de mau
pagador.
Em relação à prova, no que se refere a inclusão indevida junto aos bancos de dados,
a jurisprudência pátria é unânime, no que diz respeito à desnecessidade de prova da
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repercussão de seus efeitos. Assim, basta ao ofendido provar que a inclusão se deu de
forma irregular ou indevida para fazer surgir o dever indenizatório.
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Como exemplo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu por esse entendimento,
conforme o exemplificado pelo voto do Ministro Castro Filho que “em casos que tais
(inscrição indevida na Serasa), faz-se desnecessária a prova do prejuízo, que é presumido,
uma vez que o dano moral decorre da própria inclusão indevida do nome do autor no
cadastro de inadimplentes”173.
Em outro julgado, confere-se:
[...] 2. A desídia em promover o desligamento e a cobrança das faturas
posteriores ao pedido de suspensão levaram à inscrição indevida do
nome da cliente no cadastro de inadimplentes. Esse fato é bastante
e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do
prejuízo, por ser de natureza in re ipsa. 3. 'É firme no STJ o
entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp 1.059.663/MS). 4. A
fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão
tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto
uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua
dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. (Acórdão 1274224, 07066356620198070018,
Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de
julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020). (grifo meu)
Outro ponto a ser analisado é em relação a quem incumbe a responsabilidade pela
inclusão indevida no cadastro de banco de dados. Nesse caso específico,
a responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade
que o mantém, e não ao credor, que apenas informa a existência da dívida.174
Contudo, explica Chagas (2021) que a situação será diferente se o consumidor for
negativado por conta de uma dívida que não existia realmente (dívida irregular). Nesse
caso, o fornecedor é quem será responsabilizado.
A jurisprudência é pacífica em relação a quem deva responder às referidas ações, ou
seja, quem determinou o registro da negativação no banco de dados. Por seu turno,
173 STJ – AGA 470538 – SC – 3ª T. – Rel. Min. Castro Filho – DJU 24.11.2003 – p. 00301.
174 STJ AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS.
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responde pelos danos morais inerentes ao cadastramento a empresa que, recebendo o
pagamento integral da dívida, manteve indevidamente cadastrada em bancos de dados de
inadimplentes o devedor. É obrigação do credor providenciar o cancelamento da inscrição
do nome do devedor no cadastro, uma vez quitado o débito (CHAGAS, 2021).
Ainda dentro desse contexto, os processos a respeito de inclusão indevida em
cadastro de inadimplente também são numerosos na capital do Estado do Tocantins,
Palmas. Nesse ponto, há também casos de cobranças indevidas, que ocorrem mesmo
quando não há pendência ou atraso. Nesta situação, se o nome for negativado decorrente
de conta paga, há, em tese, direito à indenização. É possível, ainda, receber o valor em
dobro, caso tenha feito o do valor indevido (BARROS, 2018).
Com esse resultado, fica a indagação das causas que levam ao Magistrado em fixar
um valor abaixo do solicitado. Nos processos coletados na Comarca de Palmas, nas varas
citadas, os Magistrados têm fundamentado a sua decisão de maneira uniforme com o que
se é feito em outros Tribunais no Brasil.
No caso dos valores, a decisão é pautada pelas recentes decisões proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que fixou valores a título de indenização por danos
morais. No caso específico desse estudo, o STJ fixou em:
Tabela 1 – Tabela de valores de danos morais no STJ
MOTIVO

INSTÂNCIA INFERIOR

STJ

Protesto indevido

R$ 20.000,00

R$ 10.000,00

Negativação indevida

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

Fonte: Bezerra (2018).
Os critérios utilizados, em sua grande maioria são baseados nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a tríplice função da indenização por danos
morais e o método bifásico de arbitramento são observados nos casos, de acordo com a
gravidade e a lesividade do ato ilícito, de modo que é inviável sua redução, em
determinadas situações.
Com isso, a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método
bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da
indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade
ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação
do dano (BEZERRA, 2018).
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Nesse sentido, de acordo com o STJ, em uma primeira etapa deve-se estabelecer
um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um
segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação
definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento
equitativo pelo juiz (BEZERRA, 2018).
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Frente ao exposto, fica evidenciado que, uma vez identificada a inscrição indevida,
e o consumidor não conseguir resolver a questão administrativamente, além dos pedidos
de declaração de inexistência do débito e de exclusão da inscrição indevida, as ações
judiciais podem conter um pedido de condenação da empresa demandada ao pagamento
de uma indenização por dano moral.
Pelo o que fora apresentado nesse estudo, é que a indenização por danos morais
pode ser postulada, por meio de demanda judicial, mesmo nos casos em que a empresa
responsável pela inscrição indevida já promoveu a retirada do nome do consumidor dos
cadastros de inadimplentes após solicitação administrativa.
Com efeito, o fato de a empresa excluir a inscrição indevida sem a necessidade de
ajuizamento de processo judicial para tanto não invalida os prejuízos morais sofridos pelo
consumidor em razão da negativação irregular de seu nome (MUSSI; ROMANETTO, 2021).
Não há dúvidas de que, durante o período em que teve o nome inscrito
indevidamente no SPC e/ou no Serasa, o consumidor sofreu restrições de seus créditos e,
não raras vezes, enfrentou constrangimentos ao tentar efetuar uma compra ou realizar
outras operações que tenham sido recusadas em razão de estar com o “nome sujo”.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O consumidor nas relações de consumo se encontra por vezes em situações de
vulnerabilidade, dessa forma o Legislador teve que intervir nas relações de consumo,
instituindo um sistema de normas e princípios específicos que amparam esse cidadão,
dessa forma, diante deste trabalho constatou-se que o Código de Defesa do Consumidor
estabeleceu um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor.
No mercado de consumo os sistemas de proteção ao credito são de fundamental
importância, pois auxiliam o mercado de consumo, protegendo-o contra aquele
consumidor inadimplente. De forma articulada, com uma grande parte dos fornecedores
estes recolhem dados sobre inadimplência de consumidores, informam a outros
fornecedores esta inadimplência.
Aquele consumidor que tem o seu nome inscrito nos sistemas de proteção ao
credito de forma indevida, passa por humilhação, e perante sociedade de consumo é visto
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como um mal pagador, de forma a ter sua boa fama e sua honra abalada, além de ter o
credito negado, de forma que há ofensa à personalidade. Além das normas previstas no
Código de Defesa do Consumidor a inscrição indevida ofende também direitos
constitucionais. Por isso, devem-se buscar os devidos danos causados a esses indivíduos.
O que fica consentido nessa pesquisa é que é plenamente possível a aplicação do
instituto do Dano Moral nos casos onde há configurado uma inclusão indevida do nome
do devedor nos bancos de dados. Ademais, configurado essa situação, não há de se discutir
o ônus da prova, uma vez que a natureza dessa ação já ocasiona danos na esfera moral e
psíquica ao devedor.
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RESUMO: A união homoafetiva sempre foi pauta de preconceito pela sociedade
retrograda. O pluralismo das relações familiares provocou mudanças na própria estrutura
da sociedade, abrindo caminho para as uniões homoafetivas que lutam pela sua aprovação
e reconhecimento. Desta forma, o Supremo Tribunal Federal, em unanimidade, considerou
procedente atribuir à união homoafetiva os mesmos efeitos conferidos à união estável. O
Supremo Tribunal Federal, teve como base em sua decisão a Constituição Federal, que tem
o reconhecimento da família como a base da sociedade, assim como o reconhecimento da
união estável entre casais heteroafetivos os consagrando como entidade familiar,
entretanto foi dado também aos casais homoafetivos o mesmo reconhecimento de união
estável, sendo criado um novo cenário a todos os casais dessa classe, para que possam
possuir dos mesmo direitos de qualquer outro casal saindo da ilegalidade e baseando-se
no direito de família. Portanto, o STF, permitiu a união estável entre casais do mesmo sexo
como entidade familiar. Diante disso, se observa a grande importância da concessão da
pensão por morte as uniões homoafetivas. Uma vez que, reconhecida a vida em comum
entre casais do mesmo sexo, é comprovado o direito aos benefícios do regime geral de
previdência. Para tanto, foi efetuado um estudo com a abordagem descritiva sobre os
efeitos do reconhecimento da união homoafetiva na concessão da pensão por morte.
Neste estudo compreende-se que, é notória a importância dos direitos igualitários para
todos os casais, de modo que, se observa notoriamente a necessidade de renovação das
redações legais. Tendo em vista que, as normas ainda não discorrem sobre o direito a
pensão por morte aos casais homoafetivos. Portanto, se conclui que é necessário
evidenciar, normativamente, os direitos previdenciários aos casais do mesmo sexo.
Palavras-chave: União Homoafetiva. Pensão por Morte. Igualdade de direitos. Efeitos
Jurídicos.
175 Bacharel em Direito pelo Centro Universitário UNA.
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ABSTRACT: The same-sex union has always been the subject of prejudice by the backward
society. The pluralism of family relationships has caused changes in the very structure of
society, opening the way for same-sex unions that fight for their approval and recognition.
In this way, the Federal Supreme Court, unanimously, considered it appropriate to attribute
to the same-sex union the same effects conferred to the stable union. The Federal Supreme
Court based its decision on the Federal Constitution, which recognizes the family as the
basis of society, as well as the recognition of a stable union between hetero-affective
couples, consecrating them as a family entity, however it was also given to same-sex
couples the same recognition of a stable union, creating a new scenario for all couples of
this class, so that they can have the same rights as any other couple, leaving behind
illegality and basing themselves on family law. Therefore, the STF allowed the stable union
between couples of the same sex as a family entity. Therefore, the great importance of
granting the death pension to same-sex unions is observed. Once the common life
between couples of the same sex is recognized, the right to the benefits of the general
social security system is proven. For this purpose, a study was carried out with a descriptive
approach on the effects of the recognition of a same-sex union in the granting of a pension
for death. In this study, it is understood that the importance of equal rights for all couples
is notorious, so that the need to renew the legal wording is clearly observed. Considering
that, the norms still do not address the right to pension for death to same-sex couples.
Therefore, it is concluded that it is necessary to establish, normatively, the social security
rights of same-sex couples.
Keywords:Homo-affectiveunion. Death Pension. Equalrights. Legal Effects
1- INTRODUÇÃO
O presente estudo pretende demonstrar as discussões atribuídas sobre o direito da
pensão por morte para casais homoafetivos, além do reconhecimento da união
homoafetiva perante a legislação, onde buscamos comprovações, por meio de
jurisprudências.
Assim que a união homoafetiva teve reconhecimento no Brasil, passou a ter
precedente normativo para a legalização da união de duas pessoas do mesmo sexo.
Embora a Constituição Federal não diga nada a respeito da união homoafetiva, ela não
veda o mesmo. Contudo a união de duas pessoas do mesmo sexo foi aprovada pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo esses casais, os mesmos direitos civis de uniões
heterossexuais.
A Constituição Federal reconhece a família como base da sociedade, como também a
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Acredita-se que com a
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decisão do STF, a união homoafetiva deu um grande avanço sendo reconhecida como
entidade familiar desde que tenha uma convivência pública, duradoura e contínua.
O que se busca na união homoafetiva é que possam ter igualdade perante todos os
direitos e garantias estabelecidos aos casais heteroafetivos. Tendo em vista que,
reconhecido todos os requisitos para conceder a pensão por morte, deve sim os casais
homoafetivos gozarem desse direito.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Por essa razão, é notória a necessidade de que a norma se adeque a realidade, de
modo que, seja legalmente formalizadoo direito previdenciário as uniões homoafetivas.
Com isso, essa decisão representará um grande avanço para a sociedade homoafetiva
deixando de ser apenas ideologia, garantindo-lhes a igualdade com todos os direitos e
deveres garantidos no Direito de Família.
Nesse sentindo, o presente trabalho traz a discussão sobre quais meios casais
homoafetivos poderá recorrer em caso de falecimento do parceiro, uma vez que casais
heteroafetivos possuem desse direito, e segundo o artigo 5º da Constituição “Todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”, ou seja, todos deverão
possuir dos mesmos direitos e deveres perante a Constituição, mesmo que se tratando de
casais homoafetivos se comprovado a união estável.
Por fim, trouxemos breves tópicos a respeito do tema, usando a lei seca,
jurisprudências e artigos de grandes pensadores do direito. Buscando soluções para que
esses casais possuam os mesmos direitos que qualquer outro casal reconhecido na
legislação brasileira.
2- RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA À LUZ DA LEGISLAÇÃO E DA
JURISPRUDÊNCIA
Compreende-se que a relação do indivíduo dentro de um ambiente familiar, é de
grande importância para o Direito de Família, que tem como objetivo defender o interesse
de todos.
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º § 1º apresentou uma forma de
compreensão da estrutura familiar, onde todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza. Em que se refere às relações homoafetivas, gerou eficácia em todas as
suas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, e com substanciais
renovações acerca dos princípios do direito de família.
A interpretação da Suprema Corte sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo
reconheceu a quinta família no Brasil. Podemos considerar como espécies de famílias, de
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livre escolha da parte interessada, sem intervenção do Estado, segundo a Apostila de
Direito Civil V (Família) do Professor e Desembargador do TJMG, Newton Teixeira Carvalho:

[...] a) família matrimonial, advinda do casamento;
b) família não-matrimonial: constituída fora do casamento (união
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1046 de 09/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

estável e famílias monoparentais);
c) família adotiva: constituída pelo vínculo de adoção;
d) família substituta: que se configura pela guarda, tutela;
e) família homoafetiva, formada por pessoas do mesmo sexo [...]
(APOSTILA DE DIREITO CIVIL V(Família), sd, p.6-7)
Contudo, não podemos limitar as instituições familiares as acima aludidas. O
resultado do casamento é que a família e o casamento estável formam uma família. Além
disso, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4277
e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 132, que reconheceu a
união estável para casais do mesmo sexo.
O surgimento de novos modelos familiares decorre de fatores históricos e sociais
como a liberdade sexual, onde não é necessário casar-se para viver o prazer sexual pleno.
(Dias, 2009 p.85)
A convivência com famílias recompostas, monoparentais, homoafetivas permite
reconhecer que ela se pluralizou, daí a necessidade de flexionar igualmente o termo que a
identifica, de modo a albergar todas as suas conformações. Expressões como famílias
marginais, informais, extramatrimoniais não mais servem, pois trazem um ranço
discriminatório.
Ante a percepção que se tem do texto supracitado, quanto à finalidade de garantir
a igualdade de tratamento, sem preconceitos perante uma sociedade fraterna, questionase como haveria espaço, ou embasamento, para interpretar a Constituição de forma que
impeça os relacionamentos homoafetivos de ter o mesmo tratamento jurídico que os
relacionamentos heteroafetivos, pois, aceitar a possibilidade de diferenciação é o mesmo
que dilacerar a Constituição e, concordar que não somos um Estado tão democrático, já
que se admite o tratamento desigual e preconceituoso contra as pessoas, que amam outras
pessoas do mesmo sexo, divergindo do que é considerado padrão.

438

www.conteudojuridico.com.br

No rol de princípios abrangentes às Uniões Homoafetivas, têm-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade que tem a função precípua, em limitar e orientar a
conduta do legislador, do administrador e do julgador, determinando-lhes que, em nome
do Estado, hajam sempre de forma impessoal, moderada, racional e justa, deixando de lado
qualquer tipo de arbitrariedade
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Por absoluto preconceito, a Constituição emprestou, de modo expresso, juridicidade
somente às uniões estáveis entre um homem e uma mulher, ainda que em nada se
diferencie a convivência homossexual da união estável heterossexual.
Nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto pode-se deixar de conferir status
de família, merecedora da proteção do Estado, pois a Constituição (1.º III) consagra, em
norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana.
Necessário é encarar a realidade sem discriminação, pois a homo afetividade não é
uma doença nem uma opção livre. Assim, não há como chancelar o enriquecimento
injustificado e deferir, por exemplo, no caso de morte do parceiro, a herança aos familiares,
em detrimento de quem dedicou a vida ao companheiro, ajudou a amealhar patrimônio e
se vê sozinho e sem nada.
No entendimento de Maria Berenice Dias:

[...]São cada vez mais frequentes decisões judiciais que atribuem
consequências jurídicas a essas relações. Como ainda o tema é
permeado de preconceitos, predomina a tendência jurisprudencial
de visualizar tais vínculos como mera sociedade de fato. Tratados
como sócios, aos parceiros somente é assegurada a divisão dos bens
amealhados durante o período de convívio e de forma proporcional
à efetiva participação na sua aquisição. Felizmente, começa a surgir
uma nova postura. Reconhecidas as uniões homoafetivas como
entidades familiares, as ações devem tramitar nas varas de família.
Assim, nem que seja por analogia, deve ser aplicada a legislação da
união estável, assegurando-se partilha de bens, direito sucessório
real de habitação. [...](DIAS, 2007, p.45-46).
Para que a união homoafetiva fosse considerada família, foi interessante recorrer os
princípios da ordem constitucional brasileira para que as famílias homoafetivas passassem
a merecer o mesmo tratamento jurídico deferido às uniões heterossexuais como direito à
alimentos, partilha de bens, habitação, usufruto, benefícios previdenciários e sucessão.
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Segundo Celso de Mello, o Estado deve dispensar às uniões homoafetivas o mesmo
tratamento atribuído às uniões estáveis heterossexuais. Não há razões de peso que
justifiquem que esse direito não seja reconhecido, frisou o ministro. "Toda pessoa tem o
direito de constituir família, independentemente de orientação sexual ou identidade de
gênero", disse.
Nesse sentido, ressalte-se que o entendimento auferido por Celso Melo, bem como
nas demais hipóteses trabalhadas a seguir encontram total fundamento na Constituição
Federal, tendo em vista se trata de um diploma humanista que busca a inclusão e o melhor
tratamento daqueles que são seus guardados.
3- DA PENSÃO POR MORTE
Estabelecido na Lei 8.213/91 art. 74 e seguintes, a pensão por morte é um benefício
previdenciário que é concedido para aqueles que são dependentes do segurado que venha
a falecer. No artigo 16 da mesma Lei em questão (8.213/91) define aqueles que têm direito
à pensão pós morte, são eles:

[...]I) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave;
II) os pais; e
III) o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave.[...](BRASIL, Lei 8.213, 1991).
Em seus parágrafos, o artigo 16, menciona que a existência de dependente de
qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes,
que o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado
e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no
Regulamento, bem como, que se considera companheira ou companheiro a pessoa que,
sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, além de
determinar que a dependência econômica das pessoas indicadas, no inciso I, é presumida
e a das demais deve ser comprovada.
A lei 8.213/1991 traz ainda a duração do referido benefício, apontando que a pensão
por morte terá duração máxima variável, conforme a idade e o tipo do beneficiário. Para
o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) cônjuge divorciado(a) ou separado(a) judicialmente
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ou de fato que recebia pensão alimentícia, a duração de 4 meses a contar da data do óbito;
Caso o óbito venha a ocorrer sem que o segurado tenha realizado 18 contribuições mensais
à Previdência, caso não tenha sido pago, perde a qualidade de segurado junto ao INSS ou;
Se o casamento ou união estável se iniciou em menos de 2 anos antes do falecimento do
segurado; Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais pelo segurado e
pelo menos 02 anos após o início do casamento ou da união estável; ou se o óbito decorrer
de acidente de qualquer natureza, independentemente da quantidade de contribuições e
tempo de casamento/união estável.
Para o cônjuge inválido ou com deficiência, o benefício será devido enquanto durar
a deficiência ou invalidez, respeitando-se os prazos mínimos. Já para os filhos, equiparados
ou irmãos do falecido (desde que comprovem o direito), o benefício é devido até os 21
(vinte e um) anos de idade, salvo em caso de invalidez ou deficiência. Sendo devidamente
apresentados os comprovantes com laudos e atestados recentes.
Entretanto é válido ressaltar que a existência de dependente de qualquer das classes
acima citada exclui do direito às prestações das classes seguintes, conforme preleciona o §
1º do referido artigo 16. Ou seja, a existência de dependentes da classe I, exclui o direito
dos dependentes das classes II e III.
Os requisitos para a concessão da pensão por morte são: o óbito ou a morte
presumida do segurado; a qualidade de segurado do falecido, quando do óbito; e a
existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiários junto ao INSS.
É importante ressaltar que caso o segurado perca qualidade no momento do falecimento,
o dependente ainda deverá receber pensão por morte, desde que o segurado falecido
tenha cumprido os requisitos legais para aposentadoria até a data do falecimento. A morte
depende do precedente, como prevê a súmula 416 do Tribunal Superior.

Súmula 416, STJ – É devida a pensão por morte aos dependentes do
segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os
requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu
óbito. (Súmula 416, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe
16/12/2009)
Em sentido amplo, pensão é uma renda paga a certa pessoa, que pode ser de
natureza vitalícia ou temporária, que o Estado ou particular se obriga a pagar, mensal ou
anualmente. Deste modo, mostra-se assim, o vocábulo de fato muito amplo, ou seja, é o
gênero do qual são espécies a pensão alimentícia do Direito Civil e a pensão por morte do
Direito Previdenciário.
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A pensão por morte do Direito Previdenciário é o benefício pago aos dependentes
do segurado, homem ou mulher, que falecer aposentado ou não, conforme previsão
constitucional, trata-se de prestação de pagamento continuado, substituidora da
remuneração do segurado falecido. Em síntese, a pensão por morte é uma espécie de
benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido.
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4- PENSÃO POR MORTE X UNIÃO HOMOAFETIVA
A norma supracitada foi revogada e hoje vige a Instrução Normativa INSS/PRES nº
45, de 06 de agosto de 2010. Consta em seu art. 25, que o companheiro ou a companheira
do mesmo sexo de segurado inscrito no RGPS integra o rol dos dependentes e, desde que
comprovada a vida em comum, concorre, para fins de pensão por morte e de auxílioreclusão, com os demais dependentes. Dessa forma, o tratamento a ser dispensado a
partícipe de uma união homossexual é o mesmo de um partícipe de uma união estável.
Basta a prova da vida em comum, com o vínculo afetivo, para ter direito aos benefícios do
regime geral de previdência.
Nesse contexto de vácuo legislativo, enquanto a norma não se amolda à realidade,
torna-se imperioso o acionamento do Poder Judiciário para se ter reconhecido o direito ao
benefício previdenciário. Os juízes assumem, nesses casos, o dever de emprestar efeitos
jurídicos adequados às relações já existentes e que estão a reclamar sua manifestação, de
modo a evitar que o silêncio dê margem a práticas discriminatórias violadoras do direito
personalíssimo à orientação sexual.
Restou consignado que, se, por força do art. 16 da Lei nº 8.213/91, a necessária
dependência econômica para a concessão da pensão por morte entre companheiros de
união estável é presumida, também o é no caso de companheiros do mesmo sexo, diante
do emprego da analogia que se estabeleceu entre essas duas entidades familiares.
Vários casos já são analisados pelo Supremo Tribunal Federal, como por exemplo:

[...]Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO HOMOAFETIVA.
LEGITIMIDADE

CONSTITUCIONAL

DO

RECONHECIMENTO

E

QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO
COMO ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS
REGRAS E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS VÁLIDAS PARA A UNIÃO
ESTÁVEL HETEROAFETIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O
Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.277 e
da ADPF 132, ambas da Relatoria do Ministro Ayres Britto, Sessão de
442

www.conteudojuridico.com.br

05/05/2011, consolidou o entendimento segundo o qual a união
entre pessoas do mesmo sexo merece ter a aplicação das mesmas
regras e consequências válidas para a união heteroafetiva. 2. Esse
entendimento foi formado utilizando-se a técnica de interpretação
conforme a Constituição para excluir qualquer significado que
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura
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entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida
esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que deve
ser feito segundo as mesmas regras e com idênticas consequências
da união estável heteroafetiva. 3. O direito do companheiro, na união
estável homoafetiva, à percepção do benefício da pensão por morte
de seu parceiro restou decidida. No julgamento do RE nº
477.554/AgR, da Relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de
26/08/2011, a Segunda Turma desta Corte, enfatizou que “ninguém,
absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer
quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação
sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual
proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído
pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável
qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente
a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas
em razão de sua orientação sexual. (…) A família resultante da união
homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos
direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem
acessíveis a parceiros de sexo distinto que integrem uniões
heteroafetivas”. (Precedentes: RE n. 552.802, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJe de 24.10.11; RE n. 643.229, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 08.09.11; RE n. 607.182, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 15.08.11; RE n. 590.989, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 24.06.11; RE n. 437.100, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 26.05.11, entre outros). 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.[...]
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(STF - RE: 687432 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
18/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
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ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012)
Caso esse que, teve o provimento ao agravo regimental negado pela Turma,
seguindo o voto do Relator. A turma julgadora deu provimento para que o réu recebesse
pensão, isso por que se tratava de casal homoafetivo, após a alegação, a seguradora não
quis efetuar o pagamento da pensão, no entanto a Constituição Federal não diz respeito
sobre o casamento do mesmo sexo, mas não veda o mesmo.
O direito social previdenciário, ainda que de caráter privado complementar, deve
incidir igualitariamente sobre todos aqueles que se colocam sob o seu manto protetor.
Nessa linha de entendimento, aduz que aqueles que vivem em uniões de afeto com
pessoas do mesmo sexo, seguem enquadrados no rol dos dependentes preferenciais dos
segurados, no regime geral, bem como dos participantes, no regime complementar de
previdência.
Quanto à ausência de inscrição do recorrente como dependente do participante da
entidade de previdência privada complementar, especificamente para o recebimento da
pensão post mortem, identifica-se que a jurisprudência do STJ atesta que, incontroversa a
união estável, o companheiro participante de plano de previdência privada faz jus à aludida
pensão, ainda que não esteja expressamente inscrito no instrumento de adesão. A
exigência de designação expressa, visa tão-somente facilitar a comprovação, junto à
entidade de previdência complementar, da vontade do falecido em indicar o companheiro
como beneficiário da pensão por morte. A sua ausência não importava a não-concessão
do benefício, se comprovada a união nos mesmos moldes que a estável, por outros meios
idôneos de prova.
Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou no sentido de conceder
pensão por morte a companheiro do mesmo sexo. Diante do exposto, o que se observa é
a evolução da jurisprudência para conferir garantias fundamentais àqueles que as
reclamam. Aguarda-se agora que também a legislação evolua para se adequar à realidade,
garantindo uma proteção geral que dispense o acionamento do Poder Judiciário.
Em alguns países já são sancionadas algumas leis em que resguardam os direitos
fundamentais da classe LGBTQIA +, prezando acima de tudo os Direitos Humanos.
Segundo o jornal virtual Correio Braziliense:

[...]Em alguns países já existem leis que resguardam os direitos dos
LGBTQI+, os protegendo dos seus princípios e direitos como
qualquer cidadão, no Brasil não existe uma lei que resguarda os
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direitos dessa classe. Na Angola por exemplo, foi sancionada uma lei
no código penal do país em fevereiro de 2021, onde permitem
relações com pessoas do mesmo sexo e incriminam pessoas que
discriminam esses casais. No país de Gabão localizado também no
continente

africano

foi

alterado

a

lei

que

criminalizava

homossexualidade, hoje não são mais discriminados. O Tribunal
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Superior de Botswana também foi favor da discriminação da
homossexualidade em seu país. Além desses países citados,
Moçambique, Seychelles, Trinidad e Tobago também são a favor da
relação homoafetiva, Trinidad e Tobago tiveram a decisão de que as
leis que aboliram a união de casais homoafetivos eram
inconstitucionais.[...](CORREIO BRAZILIENSE, 2021)
Também segundo o site G1 do Globo, há uma matéria que diz respeito a união homo
afetiva:

[...]No dia 26/06/2015 foi legalizado pela Suprema Corte por cinco
votos a quatro o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos
Estados Unidos, o mesmo aconteceu em 23/05/2015 na Irlanda onde
foi aprovado o casamento gay através de um referendo, também no
mesmo ano de 2015 foi assinado um decreto pelo presidente do país
da Finlândia onde legaliza a união homoafetiva, Vale ressaltar que o
primeiro país a legalizar a união homoafetiva, divórcio e adoção de
crianças por esses casais foi a Holanda, aprovada em Dezembro do
ano 2000.”
É importante dizer que o companheiro(a) na união homoafetiva
possui legitimidade para pleitear a abertura do inventário, também
poderá ser considerado inventariante.
Assim como em qualquer relação, é necessário que tenha
reconhecimento de união estável que poderá ser feito por contrato
particular ou escritura pública, importante dizer também, que o
companheiro(a) tendo em mãos o inventário e sendo reconhecido a
união estável o tempo para a resolução do inventário será
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demasiadamente abreviada, uma vez que não é necessário a
discussão sobre o convívio do casal, e sim o direito que decorrem
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desta união.[...](G1 GLOBO, 2015)
Portanto, não se deve esquecer que o princípio da dignidade da pessoa humano é
base, e nos prova que todos fazem jus ao tratamento igualitário, visto que possui dignidade
a ser zelada. Concluir- se que negar a concessão do benefício previdenciário pensão por
morte ao companheiro homoafetivo, considera-se uma verdadeira afronta aos preceitos
constitucionais, enfatizando a do primado da dignidade da pessoa. Garantindo igualdade
de todos os direitos da união estável, às uniões homoafetivas.
5- CONCLUSÃO
Este trabalho trouxe luz à frágil compreensão e aceitação da união homoafetiva
normalmente incompreendido juridicamente pela sociedade brasileira, até os dias atuais,
fazendo com que esse “tema” se torna-se pauta em dos assuntos mais comentados da
atualidade, afinal de contas estamos lidando com casais como qualquer outro.
A união homoafetiva deu um grande avanço acerca das relações onde se formam
novos laços com maior envolvimento amoroso, equilibrado e um futuro seguro nos
diversos sentidos da vida, visto que o afeto deve ser reconhecido como a relação de
carinho, amor, cuidado e atenção mútua.
Portanto, não há como pensar em direitos humanos e em igualdade sem priorizar
o outro, sem valorizar suas diferenças. É necessário sempre lembrar que o direito deve
acompanhar todas as evoluções humanas.
Pensando nisso tentamos trazer para o nosso trabalho soluções para que casais
dessa classe não tenham seu direito restrito por apenas optar por outra opção sexual.
Como no Brasil ainda não existe uma lei que resguardam o direito da união homoafetiva,
buscamos conscientizar sobre a necessidade de garantir esses direitos. Fazendo que essa
classe não seja tão prejudicada, já que por não terem uma lei que resguardam seus direitos,
já são automaticamente prejudicados.
Buscamos também alguns entendimentos de grandes pensadores do direito a
respeito do tema. Com o objetivo de demostrar o conhecimento, e a ineficácia da legislação
para resguardar os casais que necessitam desses diretos, tendo em vista que, além de ser
uma necessidade, se faz presente em nossa realidade, no nosso convívio diário, na nossa
história.
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Seguimos, na busca incansável de garantir que o artigo 5º, da Constituição da
República de 1988, seja aplicável em todos os ramos do direito. E quando se fala aplicável,
não apenas de boca pra fora, mas sim de forma práticae real.
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Importante recordar que numa impossibilidade de reconhecimento dos direitos de
pensão por morte para uma união homoafetiva, cabe aos juristas esclarecer, com fortes
argumentos, o reconhecimento desse direito, onde se destaca o emocional e o patrimonial.
Como também a existência de vínculo afetivo dentro de um determinado período exigido
pela justiça, adotando assim, a melhor solução para cada caso.
Se tratando dos direitos sucessórios, os casais homoafetivos terão os mesmos
direitos e deveres relacionados aos casais heterossexuais. Por essa razão, as decisõesque
vem sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no tocante aos direitos e garantias
fundamentais da união estável homoafetiva, visa resguardar um mínimo de dignidade aos
cidadãos.
Como outros países, devemos buscarsempre a nossa inclusão no rol de um povo
igualitário, que respeita seus direitos e deveres como cidadãos no mais respeitoso sinal de
amor, e instituições dignas de todo o nosso respeito e apreço.
Por fim, a garantia por lei da união estável para casais homoafetivos, deve-se dar
sequência ao rol de direitos, e garantir por lei, também, a pensão por mortes entre os
mesmos. Na certeza de ser reconhecido na Justiça.
O trabalho desenvolvido buscou seu espaço no direito sucessório, no direito de
família, na evolução do Supremo Tribunal Federal em equiparar às uniões estáveis, a união
homoafetiva como entidade familiar com todos seus efeitos, desmistificando o conceito
de família perante a sociedade.
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