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ORIENTAÇÕES PARA COMPRAR COM SEGURANÇA NA BLACK FRIDAY EM 2020
HIGOR

VINICIUS

NOGUEIRA

JORGE:
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Delegado polícia, professor da Academia de
Polícia e titular da cadeira 30 da Academia de
Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo.

A Black Friday é uma data em que as lojas físicas e de comércio eletrônico
oferecem inúmeras promoções e oportunidades de compras para os consumidores,
sendo que no ano de 2020 realizar-se-á no dia 27 de novembro. Apesar das
vantagens da Black Friday, vislumbra-se também um incremento das fraudes
praticadas por meios eletrônicos nesse período, o que é comum em outros períodos
como natal, dia dos pais, dia das mães etc. Com o objetivo de conscientizar as
pessoas sobre a realização de compras seguras e prevenir eventuais crimes e
prejuízos, é importante ter conhecimento das seguintes informações:
SITES FRAUDULENTOS E OFERTAS EXCESSIVAMENTE VANTAJOSAS
Criminosos se aproveitam do aumento na quantidade de pessoas
interessadas em fazer compras pela internet e criam sites semelhantes aos
pertencentes às grandes empresas de comércio eletrônico, tornando a oferta de
produtos a preços vantajosos uma isca eficaz para o cometimento de crimes.
Para aumentar a quantidade de vítimas, eles publicam os anúncios
(denominados anúncios patrocinados) em redes sociais (Facebook, Twitter,
Instagram etc) e aplicativos de comunicação (WhatsApp, Telegram etc). Nessas
situações, a vítima acessa o site, realiza a compra e faz o pagamento por meio de
boletos bancários ou cartões de crédito, que poderão ser clonados. Somente com o
não recebimento do produto é que percebe a fraude de que foi vítima.
Outra modalidade de fraude consiste em enviar um link que direciona a
vítima a um site falso de uma loja virtual com a mesma aparência do site verdadeiro
da loja, o qual oferece formulários para a vítima preencher suas informações pessoais
ou bancárias, ou, em outros casos, convencê-la a instalar um aplicativo malicioso.
Assim, a vítima acredita que é necessário executar um arquivo para acessar o site,
entretanto, está executando um malware que poderá monitorar tudo que for
realizado no dispositivo onde ocorreu a sua instalação.
Tem sido muito comum o envio de mensagens, em aplicativos de
comunicação e redes sociais, divulgando empresas que estão distribuindo prêmios
que vão desde camisetas, bonés, lanches, perfumes, chocolates, até celulares, Smart
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TVs ou outros bens, mas que na verdade pretendem obter informações das vítimas
ou direciona-las a sites fraudulentos (phishing).
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É recomendado sempre digitar o endereço do site (url) que se busca
acessar e evitar clicar em links de supostos sites de comércio eletrônico, pois podem
direcionar a vítima a um site fraudulento semelhante ao site que se pretende acessar.
Também é relevante pesquisar acerca da reputação de sites e promoções oferecidas
na internet. Para tanto, pode-se utilizar o Google ou plataformas específicas para este
fim
como
o
Procon
(www.procon.sp.gov.br)
ou
o
ReclameAqui
(www.reclameaqui.com.br).
GOLPE DO DUPLICA E DIVIDE (FALSO DESCONTO)
Algumas lojas de comércio eletrônico, em períodos anteriores a Black
Friday, aumentam os preços dos seus produtos e, durante a promoção, diminuem os
preços, de modo que os produtos sejam oferecidos pelo preço normal, apesar da
empresa anunciar que houve desconto. Por exemplo, um celular é vendido por R$
2.000,00 e, algumas semanas antes da Black Friday, a empresa aumentou o preço
para R$ 4.000,00. Depois, com o intuito de iludir o consumidor durante a promoção,
ofereceu um desconto de 50%, ou seja, o preço é o mesmo anteriormente oferecido,
porém a vítima acreditou na existência de um desconto muito vantajoso.
Para evitar esse tipo de problema é recomendável, antes da Black Friday,
pesquisar os preços dos produtos que pretende adquirir, para saber se o preço do
produto oferecido na Black Friday é promocional ou se é o “golpe do duplica e
divide”. Além disso, é importante já ter definido os produtos que pretende adquirir e
valores máximos que pretende pagar, para evitar arrependimentos em razão de ter
adquirido produto apenas por impulso decorrente da grande quantidade de ofertas
que recebe.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO
Sempre que uma compra ou aquisição de serviço é realizada fora do
estabelecimento comercial, como ocorre nas compras realizadas pela internet, o
consumidor pode exercer o direito de desistência do contrato desde que seja
obedecido o prazo de sete dias contados da sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço[2]. Por exemplo, se uma pessoa adquire um aparelho celular
em uma loja virtual, dentro de sete dias, ela pode devolver o aparelho e receber
integralmente o valor que pagou.
CAUTELA COM O WHATSAPP E REDES SOCIAIS
9
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Importante utilizar as redes sociais com segurança e não acreditar em
anúncios de produtos oferecidos no Facebook, Instagram e outras redes sociais.
Tem sido muito comum a utilização do WhatsApp para causar prejuízos,
principalmente se a vítima não realiza a “confirmação em duas etapas”. Muitas vezes
criminosos entram em contato com a vítima e convencem ela a informar um código
que acabou de receber no WhatsApp ou a clicar em um link que recebem. Desta
forma, muitas vezes o WhatsApp da vítima é clonado e utilizado para pedir dinheiro
para outras pessoas. Nos últimos meses também ocorreram inúmeros casos que foi
criado um perfil no WhatsApp com a foto da vítima e passaram a pedir dinheiro para
pessoas próximas.
ASPECTOS GERAIS
Recomenda-se adquirir dois cartões de crédito diferentes na Instituição
Bancária, sendo um para compras tradicionais e o outro, com limites adequados ao
padrão de compras virtuais, para aquisição de produtos pela internet. Dentre outras
medidas de segurança destacam-se a utilização de e-mail exclusivo para cadastros
em lojas de comércio eletrônico, usar sempre senhas e dispositivos seguros e, no que
concerne a Black Friday, se cadastrar em sites oficiais do evento e em serviços que
comparam preços e oferecem informações sobre o histórico de preços.
Outra recomendação é gerar um cartão virtual para cada compra no
ambiente virtual e, com isso, os dados do cartão físico não são utilizados para
eventuais fraudes. A geração de cartão virtual pelos aplicativos das instituições
bancárias é muito simples de realizar e evita diversos problemas para a vítima.
Mesmo que os dados sejam obtidos pelo criminoso, não poderão ser utilizados,
considerando que o cartão foi gerado apenas para a realização de uma transação.
RECOMENDAÇÕES PARA AS VÍTIMAS
Caso ocorra um desacordo comercial entre o consumidor e o site de
comércio eletrônico, ela poderá se dirigir ao Procon, ao Juizado Especial Cível, a um
Advogado ou publicar reclamação no ReclameAqui. Contudo, caso tenha sido vítima
de crime decorrente de transação fraudulenta, faz-se necessária a ida até uma
Delegacia de Polícia para elaborar o Boletim de Ocorrência, apresentando a maior
quantidade de informações, inclusive cópias dos anúncios, de eventuais perfis de
redes sociais ou de conversas mantidas com os criminosos, além de informações
sobre e-mail, telefones e outras formas de contato do criminoso. Isso garante a
realização de uma investigação criminal mais consistente e eficaz sobre os fatos
ocorridos.
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CRIME DE MAUS – TRATOS A ANIMAIS QUALIFICADO (LEI 14.064/20) –
PRIMEIROS APONTAMENTOS
EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE: Delegado de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Polícia, Mestre em Direito Social, Pós - graduado com
especialização em Direito Penal e Criminologia, Professor de
Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Legislação Penal
e Processual Penal Especial na graduação e na pós graduação da Unisal e Membro do Grupo de Pesquisa de
Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado da
Unisal.

BIANCA CRISTINE PIRES DOS SANTOS CABETTE[1]
(coautora)
1-INTRODUÇÃO
O crime de maus – tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei Ambiental
(Lei 9.605/98) vinha sendo objeto de muitas críticas devido à brandura das penas ali
previstas, que o classificavam, em qualquer caso, como infração de menor potencial
ofensivo.
Em atendimento a essa reação crítica da sociedade diante da subestimação
de certos atos crudelíssimos perpetrados contra animais por pessoas aparentemente
despidas de qualquer sentimento de empatia ou piedade, o Congresso Nacional
aprovou e o Presidente da República sancionou a Lei 14.064/20 para criar uma forma
qualificada dessa infração penal, com previsão de pena de reclusão, de 2 (dois) a 5
(cinco) anos, multa e proibição da guarda de animais.
Como de costume, um caso rumoroso foi o estopim para a aprovação do
texto. Conforme expõe Leitão Júnior, a Lei 14.064/20 ganhou a denominação de “Lei
Sansão”, tendo em vista o episódio ocorrido em Confins – MG, no qual um cachorro
da raça pitbull “teve as patas traseiras decepadas”, gerando enorme “comoção em
todo o Brasil”. [2]
Neste trabalho proceder-se-á, mediante pesquisa bibliográfica, a uma
análise inicial crítica do novo dispositivo, começando por uma breve exposição
histórica, cultural e conceitual do tema e partindo para alguns comentários relevantes
acerca da inovação legislativa. A pesquisa bibliográfica será, obviamente, limitada,
pois não se dispõe, neste momento inicial, de grande material específico, mas tão
somente dos estudos já levados a termo pela doutrina a respeito da redação original
do artigo 32 da Lei Ambiental.
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Ao final será procedida a uma revisão dos tópicos desenvolvidos ao longo
do texto, apresentando um desfecho conclusivo.
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2-BREVE EXPOSIÇÃO HISTÓRICA, CULTURAL E CONCEITUAL
A prática de atos cruéis contra animais tem sido considerada repugnante,
mas em geral com sustento em um conceito antropocêntrico das relações entre
humanos e animais, sem levar em consideração a característica da sensibilidade
desses seres vivos. Não obstante, no desenvolver histórico da visão do tema, tem
sido, aos poucos, inserido um pensamento que também leva em conta a realidade
de que os animais são seres capazes de sofrimento e prazer, o que impõe certa
consideração especial, embora sem a pretensão exagerada de algumas correntes
(v.g. “Ecologia Profunda”) de equiparar, sem distinção, seres humanos e animais.
Certamente é preciso promover um equilíbrio entre os extremos da zoologização do
homem e da reificação próxima à natureza inanimada dos animais.
Para a esmagadora maioria da doutrina o Direito protege os animais somente
para proteger o homem. É francamente minoritária a corrente que defende a tutela
dos animais sob um enfoque ecológico profundo, considerando-os como “seres
vivos com personalidade autônoma ‘sui generis’”, devendo ser “protegidos como
sujeitos de direito, dotados de percepções e sensações”.[3]
Mas, talvez haja um tipo penal específico que tutele diversamente os
interesses próprios dos animais, independente de sua eventual função ecológica.
Trata-se da antiga contravenção (art. 64, LCP) e atual crime (art. 32 da Lei 9605/98)
de “Crueldade contra animais”.
Neste caso é evidente que a conduta incriminada não tem por característica a
necessidade de avaliação de dano à função ecológica do ser vivo. Aliás, o tipo penal
em questão abrange não somente os animais silvestres, como também os
domésticos e domesticados, nativos ou exóticos. São tutelados os animais de
maneira geral, independentemente de sua inserção na função de equilíbrio
ambiental.
A tipificação penal destacada é dotada de todo o potencial para oportunizar
uma inovada abordagem da tutela dos Direitos dos Animais, inclusive no bojo de
uma interpretação sistemática com o antigo Decreto 24.645, de 10.07.1934, que
arrola pormenorizadamente condutas de maus – tratos a animais, as quais podem
servir de subsídio legal à interpretação da norma criminal.
Sob o pálio dessa normatização protetiva, passariam os animais a serem
tutelados, tendo em vista sua capacidade de sentimento, de experienciarem prazer e
12
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dor. Tais atributos dizem respeito a valores e interesses próprios e independentes
dos animais, não necessitando, para sua legitimação, de eventual inserção em
interesses humanos para uma espécie de tutela mediata ou secundária. Ampliando a
interpretação sistemática acima mencionada, de modo a transcender à legislação
ordinária, subindo na escala hierárquico – normativa até a Constituição Federal,
encontrar-se-á fundamento para essa tutela em dispositivo expresso no artigo 225,
§ 1º, VII, “in fine”. A Lei Maior determina que o Poder Público deva proteger a fauna
(sentido amplo), vedando práticas que “submetam os animais a crueldade”.
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Como se percebe, tudo indicaria para uma devida interpretação não –
antropocêntrica das normas sobreditas. No entanto, a força da perspectiva
antropocêntrica no Direito é gigantesca, levando a doutrina a seguir uma linha
exegética que privilegia, mesmo nesses dispositivos, algum fator humano.
Seguindo uma ordem cronológica, pode-se analisar inicialmente a antiga
contravenção penal de Crueldade contra animais. Como já dito, vinha ela prevista no
artigo 64 da LCP. Tal dispositivo abrigava-se no Capítulo VII da legislação sob
comento, cujo título é “Das contravenções relativas à polícia de costumes”.
Numa breve passada de olhos pelos tipos contravencionais que acompanham
aquele sob comento, constata-se que sua previsão certamente não se realizou
considerando a defesa dos Direitos dos Animais, mas sim tendo em mira a regulação
da conduta humana no seio da sociedade, visando especialmente certa atuação
moralizante do Direito Penal. Os tipos contravencionais ali expostos repudiam
condutas que atingem o sentimento moral, o decoro social (v.g. jogos de azar,
embriaguez escandalosa, mendicância (ora revogada pela Lei 11.983/09), vadiagem,
importunação ofensiva ao pudor, perturbação da tranquilidade). Nada indica, pela
posição topográfica do artigo 64, LCP, a existência de uma preocupação com o bem
– estar dos animais em si. A tutela penal refere-se, na verdade, como nos outros tipos
ali abrigados, ao sentimento humano de repúdio a atos cruéis, os quais causam
suscetibilidades nas pessoas sensíveis e podem, talvez, fomentar a crueldade intra humana.
Ao comentar o objetivo do Capítulo VII da Lei das Contravenções Penais,
Valdir Sznick afirma que ele visa “a proteção aos bons costumes e à moralidade da
sociedade”, conceituando “bons costumes” como “a virtude, a moral pública, a
decência e o pudor público”.[4] Na análise da motivação do dispositivo do artigo 64,
LCP, faz menção à defesa da sensibilidade humana para com os seres irracionais, a
qual seria atingida por condutas cruéis também reveladoras de crueldade dos
homens cujos sentimentos morais estariam deturpados.[5]
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Na doutrina internacional a interpretação dada a dispositivos similares não é
dissonante.
Garraud aduz que “o fim desta lei não é conferir direitos aos animais, (...), ela
deseja somente punir os atos de crueldade que, em razão de sua gravidade e de sua
publicidade, são de natureza e exercem influência penosa sobre os costumes”.[6]
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Por sua vez, Sabatini advoga o mesmo entendimento ao asseverar que
a razão da punibilidade de tais fatos, consiste na ofensa ao
sentimento de piedade inato ao homem. Ainda que os atos de
crueldade se dirijam contra os animais, eles provocam repulsa
e horror. A crueldade, de qualquer espécie, de qualquer modo
que se deseja justificar, contrasta com a delicadeza dos
costumes e com o de outros sofrimentos que passam dos seres
inferiores ao próprio semelhante.[7]
Voltando ao Brasil, também Damásio concorda que o sujeito passivo da então
contravenção penal seria a coletividade humana, sendo os animais os objetos
materiais da infração, jamais seus sujeitos passivos.[8]
Em obra coletiva, Wilson Ninno comenta a Lei das Contravenções Penais,
externando o posicionamento jurisprudencial que sempre imperou acerca da
identificação da “mens legis” do dispositivo do artigo 64, LCP e de seu sujeito passivo,
de acordo com o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, onde eram
encontráveis reiteradas decisões, apontando que aquilo “que a lei tutela, no
dispositivo em apreço, é o sentimento ético – social de humanidade para com os
animais” [9], de maneira que o sujeito passivo da conduta é o Estado.[10]
Anote-se ainda que essa preocupação voltada somente para o sentimento
humano torna-se patente quando a legislação restringe-se a vetar como ilícitas as
experiências científicas ou atividades didáticas dolorosas ou cruéis em animais vivos,
apenas se forem realizadas em local “público ou exposto ao público” (§ 1º do art. 64,
LCP). Isso escancara ainda mais o fato de que a preocupação do legislador na época
voltava-se tão somente ao sentimento de pudor humano ante os atos de crueldade,
pois desde que realizado longe dos olhares incomodados ou suscetíveis de homens
e mulheres, os atos de crueldade eram moral e legalmente tolerados, sem nenhuma
consideração quanto aos sentimentos dos outros seres vivos.
Mas, houve uma importante reforma legal acerca do tema em discussão. A
Lei 9605/98 erigiu a outrora contravenção em crime de crueldade contra animais em
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seu artigo 32. Será que isso teve o condão de mudar a perspectiva com que o novo
ditame legal seria interpretado e aplicado?
Infelizmente a resposta é negativa.
Malgrado alguns avanços obtidos, a base antropocêntrica do Direito restou
praticamente intocada.
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A manutenção da ideia segundo a qual os animais são apenas objetos e não
sujeitos passivos do crime é praticamente pacífica na doutrina.
Para Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, os crimes
ambientais em geral têm como sujeito passivo a “coletividade”, entendida como o
conjunto “de todos os cidadãos considerados ‘uti singuli’”, ou seja as pessoas, no
sentido de seres humanos prejudicados coletivamente pela degradação
ambiental.[11] No que tange ao crime de crueldade contra animais, os autores não
destoam desta orientação, afirmando que o sujeito passivo é a coletividade e os
animais são meros objetos materiais do ilícito.[12]
Luís Paulo Sirvinskas pouco difere. Apenas procura individualizar o sujeito
passivo, indicando não a ideia vaga, difusa da coletividade, mas apontando o Estado
e mais especificamente a União Federal, trazendo à baila o disposto no artigo 1 º da
Lei 5197/67. Quanto às espécies da fauna, segue tomando-as como objetos materiais
das condutas incriminadas.[13]
Ainda na mesma linha de pensamento e de certa forma revivendo a tutela dos
costumes preconizada pela legislação contravencional revogada, manifesta-se
Luciana Caetano da Silva:
Quanto ao ‘sujeito passivo’ dos delitos faunísticos, ao contrário
do que se poderia deduzir num primeiro momento, não são os
animais, muito embora sejam eles que suportam a violência
física ou psíquica. Os animais jamais serão sujeitos de delitos.
Figuraram sempre no âmbito do Direito Penal como objeto
material da conduta criminosa. Mesmo nas infrações de maus
– tratos a animais (art. 32 da Lei dos Crimes Ambientais), estes
‘não têm significação alguma no processo individualizador da
norma penal, porque a sanção cominada se refere a um delito
praticado’ contra a coletividade ‘ferida ela em seus princípios
morais’, nos seus ‘bons costumes, sentimentos comuns de
humanidade no que se refere a animais’.
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Portanto, o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de
lesão nos delitos faunísticos, (...), será a coletividade, posto que
ofendem o interesse ‘que pertence a todos os cidadãos,
considerados uti singuli’, ou seja, há um prejuízo para a
coletividade”.[14]
Nada de substancial mudou na interpretação do novo tipo penal de maus –
tratos a animais. Embora o rigor da lei tenha se intensificado, nota-se que essa
intensificação não resulta de uma suposta tomada de consciência quanto aos Direitos
dos Animais.
Certamente a alteração mais importante operada pela nova legislação
ambiental sobre o tema foi a normatização mais abrangente quanto às restrições a
experiências dolorosas ou cruéis com animais (artigo 32, § 1º, da Lei 9605/98). Agora
a vedação de práticas que tais não se reduz àquelas perpetradas em público ou em
local exposto ao público, como na antiga contravenção penal (artigo 64, § 1 º, LCP).
Essas condutas são proibidas e apenadas sempre que praticadas, seja em público,
seja reservadamente. Parece que neste aspecto o legislador não desconsiderou
totalmente os sentimentos dos animais, especialmente seu sofrimento físico e
psíquico, para dar atenção somente aos pudores, moralidades e suscetibilidades
humanos.
Não obstante há quem indague se a lei não teria sido um tanto exagerada ao
punir cientistas, professores e estudiosos.[15]
Ademais, a preocupação com o bem – estar dos animais, ínsita ao dispositivo,
não foi o bastante para alterar a tradicional interpretação dos fins e objetos das
normas protetivas faunísticas. Veja-se, por exemplo, o posicionamento de Vladimir
Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas que, ao comentarem o dispositivo do §
1º, do artigo 32, da Lei Ambiental, continuam apontando a coletividade como sujeito
passivo da conduta incriminada e os animais como seu objeto material.[16]
Nesse campo das experiências científicas faz-se muito nítido o conflito entre
o interesse humano pelo desenvolvimento, especialmente de técnicas terapêuticas e
medicamentos, e o bem – estar dos animais frequentemente utilizados como cobaias
nessas atividades.
São inúmeros os avanços da ciência médica creditados a experimentos com
animais, muitas vezes dolorosos ou letais (v.g. vacinas, insulina sintética etc.). Dessa
forma, o sacrifício de seres vivos não – humanos tem proporcionado a salvação de
inúmeras vidas humanas, bem como a melhoria da qualidade de vida e a cura de
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várias pessoas. Não se devem olvidar também os avanços na área veterinária, que
beneficiam diretamente os próprios animais.
Quer se lance mão de uma perspectiva utilitarista ou de uma abordagem ética
de qualquer outra orientação, o tema é de intrincada solução.
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A legislação brasileira busca certa ponderação de valores na medida em que
não proíbe de forma absoluta essas experiências, mas as condiciona à circunstância
de não existirem “recursos alternativos”. Trata-se de elemento normativo do tipo, ou
seja, um daqueles que para sua “compreensão o intérprete não pode se limitar a
desenvolver uma atividade meramente cognitiva, subsumindo em conceitos o dado
natural, mas deve proceder a uma interpretação valorativa”.[17]
Esses elementos normativos podem ser classificados em duas espécies, a
saber: jurídicos e culturais. Os primeiros “são os que trazem conceitos próprios do
Direito”, enquanto os culturais “envolvem conceitos próprios de outras disciplinas do
conhecimento, científicas, artísticas, literárias ou técnicas”.[18]
Resta nítido que a expressão usada na lei, “recursos alternativos”, constitui um
elemento normativo cultural, cuja devida interpretação ficará na dependência de
conceitos e conhecimentos técnico – científicos.
Certamente os operadores do Direito, para a correta aplicação da lei,
necessitarão lançar mão de perícias e pareceres de técnicos especializados que
poderão analisar com conhecimento de causa os casos concretos submetidos à
apreciação da Justiça.
Luciana Caetano da Silva expressa sua preocupação com a vagueza da
expressão, o que, em seu entender, pode constituir uma ofensa ao Princípio da
Taxatividade que deve orientar a elaboração dos tipos penais. Em seu entendimento,
mesmo a possibilidade da apreciação dos casos concretos por peritos habilitados
pode gerar uma deletéria “inibição” da atividade de pesquisa científica, com
evidentes prejuízos ao ser humano.[19]
A autora chega a propor uma drástica delimitação da norma proibitiva,
reduzindo a conduta incriminada à prática da vivissecção sem anestesia e à
experiência cruel em animal vivo em local público. Praticamente propõe um
retrocesso à antiga contravenção penal do artigo 64, LCP, diferindo apenas pela
proibição generalizada da prática específica da vivissecção sem anestesia, a qual não
seria proibida somente em público, mas também reservadamente. Aliás, a autora
deixa claro que considera exagerada a punição dessas condutas como crimes,
sugerindo que permanecessem tratadas como meras contravenções penais.[20]
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Em conclusão tem-se que a penetração no meio jurídico de qualquer espécie
de norma ou interpretação de uma norma, que fuja, um mínimo que seja, da matriz
antropocêntrica, enfrenta barreiras praticamente insuperáveis. Barreiras estas que
chegam a distorcer até mesmo disposições muito claras e a relegar certas
normatizações a um verdadeiro ostracismo.
Seria mesmo algo que beira a insanidade pretender escolher o bem – estar de
um camundongo em detrimento da saúde e da vida de seres humanos. Mesmo
defensores ferrenhos dos Direitos dos Animais, como Peter Singer, admitem que
numa situação – limite de escolha, os seres humanos, em regra, são dotados de
características que lhes dariam certa preferência.[21] Mas isso não significa que os
demais seres vivos devam ser sumariamente alijados da consideração moral e
jurídica, destituídos de direitos e desprezados em sua sensibilidade.
É possível sim, na maioria das vezes, contrabalançar os interesses humanos e
a consideração dos sentimentos dos animais, inclusive concretizando essa orientação
solidária e ética em normas legais plenamente aplicáveis. Um bom exemplo é o
dispositivo do artigo 32, § 1º, da Lei Ambiental Brasileira, pois que, sem submeter os
seres humanos a qualquer degradação, não deixa de considerar e repudiar o
sofrimento desnecessário imposto aos animais. O rigor do dispositivo, ao inverso de
consistir em fator de inibição da pesquisa científica, vem a estimular a descoberta de
métodos menos cruéis para o desenvolvimento científico. Sem essa vedação rigorosa
jamais haveria interesse, por uma questão de comodismo e insensibilidade moral, na
descoberta de novos métodos que evitem o uso indiscriminado de animais nas
pesquisas. Mais que isso, mesmo nos casos em que tais “recursos alternativos” já
existem, seu uso somente estaria condicionado a fatores financeiros e de
conveniência dos pesquisadores, jamais se levando em conta o sofrimento infligido
desnecessariamente aos animais.
Dessa análise histórico – cultural e conceitual, se conclui que a proteção
jurídica aos animais, no que tange aos maus – tratos, foi objeto de ampliação e
aperfeiçoamento em nosso ordenamento. Neste contexto, o advento da Lei
14.064/20 se insere como mais uma tentativa de melhoria da tutela dos animais
quanto ao respeito à sua condição de seres sensíveis.
3-AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.064/20
A Lei 14.064/20 incluiu um § 1º. – A, no artigo 32 da Lei 9.605/98, criando
com isso uma figura qualificada de maus – tratos a animais. A pena prevista para o
artigo 32, “caput” e para a conduta equiparada de seu § 1º., é de “detenção, de 3
(três) meses a 1(um) ano, e multa”. Já para os casos agora previstos no novel § 1º. –
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A, a reprimenda é de “reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da
guarda”.
A conduta a ser perpetrada pelo infrator contra os animais não se altera, já
que o §1º. – A faz referência àquelas descritas no “caput” do dispositivo em destaque.
O que muda é a espécie de animal objeto das referidas condutas já anteriormente
incriminadas e a pena maior agora prevista.
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A Lei 14.064/20 cria uma proteção diferenciada para “cães e gatos”, em
detrimento de todos os demais animais. Tanto a pena mais gravosa como a proibição
de guarda são aplicáveis somente quando forem maltratados “cães ou gatos”. Para
outros animais nada mudou.
Essa escolha arbitrária de duas espécies parece ser uma continuação de certa
“mania” (que já tem foros patológicos) do legislador brasileiro em atomizar, distinguir
e inaugurar tratamentos diversos para situações para as quais caberia uma
abordagem universalizante. O tribalismo e o identitarismo divisores, depois de
contaminarem o pensamento com relação aos humanos, agora chegam aos
animais. [22] Esse tipo de “lógica ilógica” tem o condão de fazer com que mais e mais
leis tenham de ser editadas ao sabor dos grupos que se pretenda defender ou
satisfazer em dado momento, devido a fatores circunstanciais políticos, econômicos,
sociais, midiáticos etc. No caso específico, daqui a algum tempo, poderá ser criado
então um novo parágrafo para tratar de cavalos, outro para girafas e rinocerontes,
mais um para lacraias, outro para onças e por aí vai “ad infinitum”.
Entretanto, o equívoco mais grave sob o prisma jurídico dessa eleição de
certos animais para um tratamento diferenciado não é o tribalismo ou identitarismo
animal, mas algo que, juridicamente, deriva dessas posturas “intelectuais”. O pior erro
se dá por infração ao Princípio Constitucional da Igualdade ou da Isonomia. Não há
motivo plausível para um tratamento diferenciado para os atos de maus – tratos,
envolvendo cães e gatos, deixando os restantes animais numa vala comum de
indiferença.
A suposta alegação que, segundo consta, justificaria esse tratamento
diversificado seria a de que os cães e os gatos são mais comumente vítimas desses
atos de barbárie. Ora, essa tese não se sustenta de forma alguma, pois conforme
aduz Argachoff “basta uma rápida busca através da internet e serão encontrados
diversos casos de maus – tratos e mutilações contra cavalos, aves ou diversos outros
animais silvestres, domésticos ou domesticados”. [23]
Para que um tratamento diferenciado seja dado a uma categoria qualquer,
tendo em vista até mesmo a concretização do Princípio da Igualdade por meio do
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que se convencionou chamar de “discriminação positiva”, são necessários
fundamentos sustentáveis a justificarem tal diversificação.
Conforme escorreito escólio de Mello:
As discriminações são recebidas como compatíveis com a
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cláusula igualitária apenas e tão somente quando existe um
vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial

acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de
tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação

não seja incompatível com interesses prestigiados na
Constituição (grifos no original). [24]
Por mais que se procure algum fundamento para tratar diversamente cães e
gatos, os únicos motivos são de índole discriminatória injustificável, marcados por
subjetivismos e sentimentalismos. A proteção conferida a um ou outro animal não se
pode basear no fato de que consideramos alguns mais bonitos, “fofos”, amigáveis.
Essa proteção contra maus – tratos está ligada, não a qualquer subjetivismo ou
sentimentalismo, mas ao fato concreto e indiscutível de que os animais,
universalmente falando, são passíveis de sofrimento e dor, razão pela qual merecem
a consideração de não serem tratados como coisas inanimadas ou mecanismos
meramente reativos, conforme já os considerou Descartes e, ainda mais
radicalmente, La Mettrie, que expandiu tal conceito mirabolante para abranger
também os homens. [25]
O exemplo exposto por Argachoff é extremamente oportuno e esclarecedor:
A título de exemplo tratemos de uma situação hipotética de
dosimetria de pena, onde um cachorro e um cavalo sofram
mutilação. O autor do crime contra o cão estará sujeito, devido
à alteração legislativa, a pena variando entre dois a cinco anos
de reclusão, multa e perda da guarda do animal, se a tiver. Já
com relação ao agressor do cavalo a legislação é bem mais
benevolente, sujeitando-o a uma pena de detenção de três
meses a um ano e multa. [26]
E o autor em destaque, com absoluta agudez, ainda arrola outras
consequências de natureza processual penal mais gravosas para o agressor de cães
e gatos, tais como o afastamento das benesses da Lei 9.099/95, a possibilidade de
Prisão em Flagrante e a impossibilidade de arbitramento de fiança criminal pelo
Delegado de Polícia, sendo fato que nenhuma dessas consequências mais gravosas
se aplica ao violentador de outros animais que não cães e gatos (a infração do artigo
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32, “caput”, da Lei 9.605/98 é de menor potencial ofensivo; afiançável pelo Delegado
de Polícia e sequer, em regra, se lavrará auto de prisão em flagrante e sim mero
Termo Circunstanciado, com liberação do infrator, independentemente de
fiança). [27] Também com idêntica perspicácia Leitão Júnior faz menção a essas
limitações impostas ao infrator do novo § 1º. –A, acrescentando oportunamente a
vedação do Acordo de Não Persecução Penal, atualmente regulado no artigo 28 – A,
CPP com redação dada pela Lei 13.964/19 (Lei Anticrime), isso tendo em vista que a
pena máxima de 5 anos ora prevista desborda a pena de 4 anos exigida como
máxima para que se faça jus ao acordo. [28]
Nem se cogite o emprego de analogia para equiparar as penalidades, ainda
que em casos mais gravosos que envolvam animais diversos de cães e gatos. A
redação do § 1º. – A, em estudo é taxativa (“numerus clausus”), aliás, como é de boa
técnica na redação de normas de caráter penal. Qualquer intento de analogia seria
“in mallam partem” e, portanto, absolutamente vedada para a seara criminal.
Note-se que a pena mais gravosa para os maus – tratos de cães e gatos
somente é aplicável para as condutas previstas no “caput” do artigo 32 da Lei
Ambiental. Isso é expressa e induvidosamente estabelecido na redação do § 1º. – A.
Portanto, não são alcançadas as situações de imposição de experiência dolorosas,
ainda que a cães ou gatos, quando existirem recursos alternativos, conforme consta
da conduta equiparada prevista no § 1º., do artigo 32 da Lei 9.605/98. Nesse caso a
pena aplicada é a do “caput” e não a nova pena do § 1º.-A. Aqui também não se vê
razão plausível para discriminação. Mesmo o fato de que tal conduta eventualmente
se dê para fins didáticos ou científicos não justifica bioeticamente e,
consequentemente, no campo do Biodireito, tratamento diversificado. É irrelevante
se a crueldade perpetrada contra um cão ou um gato se dá em uma experiência ou
em outras circunstâncias, tanto é fato que a conduta sempre foi equiparada ao
“caput”. Dessa forma, se o § 1º. – A, prevê nova pena para os casos envolvendo cães
ou gatos para o “caput”, isso deveria valer normalmente para o § 1º., até por uma
questão de coerência com o histórico legislativo. Infelizmente, não foi assim, pois a
redação do § 1º. – A é restritiva e indica sua aplicação somente ao “caput”, de modo
que o Princípio da Legalidade exclui a possibilidade de aplicação da pena mais
gravosa aos casos abrangidos pelo § 1º. Portanto, além da impropriedade de
restrição da reprimenda mais grave apenas para os “eleitos” cães e gatos, exsurge
mais uma incoerência, que é a subproteção, mesmo de cães e gatos, no que se refere
a experiências dolorosas desnecessárias.
Doutra banda, não se pretende também apregoar aqui o reconhecimento da
inconstitucionalidade para invalidar a pena mais gravosa erigida pela Lei 14.064/20.
Na verdade, havia uma inconstitucionalidade por insuficiência protetiva quanto à
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pena prevista no “caput” do dispositivo em comento, a qual foi parcialmente
consertada com a previsão de pena mais adequada no § 1º. – A pela Lei 14.064/20.
A proposta é de “lege ferenda” para que se possa pensar em ampliar a pena mais
gravosa e a proibição de guarda para todos os casos, realmente reparando de vez de
forma completa a insuficiência protetiva. Declarar a inconstitucionalidade do § 1º.-A
para retornar ao “status quo ante”, seria equivalente a repristinar uma
inconstitucionalidade por insuficiência protetiva que agora está, ao menos em parte,
solvida. Tal opção seria um desatino. Por isso a única proposta coerente é a de
ampliação do tratamento dado pela Lei 14.064/20 para cães e gatos a todos os
demais animais, pela via legislativa, já que a analogia “in mallam partem” é inviável,
resolvendo de uma vez por todas a questão da insuficiência protetiva e ajustando a
legislação de acordo com o Princípio da Igualdade ou Isonomia.
Segundo consta, a Presidência da República teria ficado reticente em
sancionar a legislação, considerando que a nova pena prevista seria muito
alta. [29] Ao final, a nosso ver acertadamente, a legislação foi sancionada. Ocorre,
porém, que certa razão assistia à Presidência da República em suas reservas.
Comparando a reprimenda de reclusão, de dois a cinco anos prevista para a violência
contra animais com, por exemplo, a pena para a lesão corporal de natureza grave
praticada contra humanos, se verifica que uma lesão leve, ainda que cruel, perpetrada
contra um animal terá penalidade maior que a lesão grave em um humano, cujo
preceito secundário prevê pena de reclusão, de um a cinco anos somente. Isso sem
falar nas penas para lesões leves em humanos que não passam do máximo de um
ano de detenção e, mesmo no caso de violência doméstica, não ultrapassam o
máximo abstrato de três anos (vide artigo 129, “caput”, § 1º., I a IV e § 9º., CP). E a
coisa pode ainda piorar. Há crimes contra a vida de seres humanos que são apenados
de forma muito mais branda do que a violência contra cães e gatos. Os casos de
autoaborto e aborto consentido, previstos no artigo 124, CP têm a ridícula pena de
detenção, de um a três anos. Mesmo o aborto provocado por terceiro com o
consentimento da gestante (artigo 126, CP), apresenta pena menor que a do artigo
32, § 1º. – A da Lei Ambiental (reclusão, de um a quatro anos). O Infanticídio (artigo
123, CP) tem pena mínima igual à crueldade contra animais (2 anos) e pena máxima
apenas um ano maior (seis anos). Tudo isso sem levar em conta toda a movimentação
existente em nossa sociedade para a descriminalização do aborto a nos lembrar do
“amor” dos nazistas, inclusive do próprio Hitler, aos animais, enquanto liberava
abortos e toda espécie de genocídio e crueldades contra humanos. Essas lembranças
deveriam chocar todos aqueles que se sentem gravemente ofendidos e estarrecidos
com a destruição de um feto de tartaruga marinha, mas não alimentam qualquer
empatia por um embrião, feto ou até mesmo um bebê humano já em vias de
nascimento ou mesmo nascido, defendendo a legitimidade absurda até mesmo do
eufemisticamente chamado “aborto tardio”, que, na verdade, não passa de homicídio
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cruento. [30] E ainda têm a capacidade incrível de atribuir o epíteto de “nazista” e
“genocida” a outros, o que somente se pode explicar por uma esquizofrênica briga
em frente ao espelho, naquilo que a psicologia chamaria de “projeção”. [31] Isso é
um resultado da falta da mais mínima noção ou mesmo pretensão de um exame das
origens das ideias defendidas, conformando-se o indivíduo, normalmente, com sua
mera simpatia por determinada convicção, substituindo totalmente a racionalidade
pelo sentimentalismo raso, sem jamais perscrutar para saber de onde aquilo surgiu,
quais suas conexões com ideologias, filosofias, sistemas éticos, políticos etc. É a
ignorância gerando seus frutos malsãos. Mas, a cereja do bolo da desproporção
ainda está por vir. O artigo 32, § 1º. – A da Lei 9.605/98, com nova redação dada pela
Lei 14.064/20 coíbe, mediante pena de reclusão, de dois a cinco anos, multa e
proibição de guarda, os “maus – tratos contra animais”, mais especificamente ainda,
contra cães e gatos. Por seu turno, o artigo 136, “caput”, CP prevê a punição dos
“maus – tratos contra seres humanos”, sendo a pena do delito simples somente de
“detenção, de dois meses a um ano, ou multa” (note-se que há multa alternativa, ou
seja, a pena pode ser somente pecuniária de acordo com a individualização judicial).
Ainda que resulte dos maus – tratos a humanos lesões graves ou mesmo gravíssimas,
a pena prevista no artigo 136, § 1º., é só de “reclusão, de um a quatro anos”, sem
nem mesmo previsão de multa!
Assim sendo, a Presidência da República deu mostras de sensibilidade para
essa realidade incoerente da nossa legislação, a qual retrata uma cultura decadente
na qual se opera uma desumanização silenciosa sob o manto forjado de supostas
sensibilizações humanitárias, ecológicas etc. Mas, então por que se afirma neste texto
que a opção pela sanção foi correta no final das contas? É simples. Porque, na
verdade, não é a pena prevista para os maus – tratos contra animais que é, em si e
por si, alta demais. Não, ela é adequada. O problema se apresenta na sua relação com
outros tipos penais, tais como os elencados em exemplos acima. Então, não é a
crueldade contra animais que tem pena muito alta com a Lei 14.064/20 e sim muitos
crimes contra a pessoa humana que apresentam penas por demais irrisórias
comparativamente falando. Se há uma revisão a ser feita, é neste sentido. Os animais
merecem consideração como seres sencientes que induvidosamente são. Mas, os
humanos merecem ainda maior consideração não somente como seres sencientes
que também são, mas como seres “espirituais”, quer se interprete
a espiritualidade em termos religiosos, metafísicos ou mesmo estritamente
científicos.
Considerando que a Lei 14.064/20 cria uma qualificadora para os casos de
maus – tratos de cães e gatos, propiciando um aumento considerável da pena “in
abstracto”, somente poderá ter aplicação a partir de seu vigor, sem possibilidade de
retroatividade.
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O legislador, dentre as reprimendas previstas para a crueldade contra
animais, manteve para os casos do § 1º. – A, envolvendo cães ou gatos, a pena de
multa. Certamente perdeu uma grande oportunidade de dar um destino mais
adequado aos valores recolhidos com pagamentos dessas multas, destinando-os a
um fundo especial para auxiliar programas e entidades protetoras. Tendo em vista a
falta de uma previsão expressa, a pena de multa se destinará à vala comum do
FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional), nos termos do artigo 49, CP.
Inovação prevista no novo §1º. – A é a “proibição da guarda” de cães e gatos.
Novamente, infelizmente, tal penalidade se reduz aos cães e gatos, não havendo
previsão similar no que tange aos demais animais. Por força do Princípio da
Legalidade, enquanto limitador do poder punitivo estatal, não é viável a aplicação
dessa sanção em casos de maus – tratos infligidos a animais que não sejam cães ou
gatos. Cabem aqui as mesmas críticas erigidas quanto à limitação da pena privativa
de liberdade somente a duas espécies “privilegiadas” de animais.
Quanto à penalidade de “proibição da guarda” de cães e gatos, uma dúvida
pode surgir. Seria tal proibição referente somente àquele cão ou gato maltratado
pelo infrator especificamente ou essa proibição seria abrangente da guarda de
qualquer outro cão ou gato. Poderão surgir na doutrina e jurisprudência incipientes
sobre o tema ambas as interpretações expostas. Contudo, entende-se que não tem
sentido que tal proibição venha a ser específica para um determinado animal. O
indivíduo capaz de infligir maus – tratos ou agir cruelmente contra certo animal,
quase que invariavelmente atuará da mesma forma com outro espécime, de forma
que autorizar tal pessoa a ter a guarda de outro cão ou gato é o mesmo que tão
somente alterar a vítima, mantendo o algoz. E não se confunda essa situação com
medidas protetivas conferidas para a preservação de seres humanos (v.g. Lei
11.340/06 e artigo 319, CPP). Acontece que os seres humanos são extremamente
individualizáveis, enquanto que os animais se manifestam de forma determinada pela
espécie e pela sua condição natural. Um indivíduo que age de forma agressiva com
uma pessoa determinada, não necessariamente atuará da mesma maneira com outra,
embora isso não seja descartável. Já um violentador de animais certamente não
muda sua conduta de um espécime para outro. Além disso, as pessoas
potencialmente vitimizáveis por um agressor são dotadas de poder de escolha em
dele se aproximar e conviver, enquanto que os animais não têm essa opção
existencial. Afora essa fundamentação com fulcro na razoabilidade, também a
própria interpretação gramatical da lei está a indicar uma proibição genérica e não
particular. A lei usa a expressão “proibição da guarda” e não “perda da guarda” ou
“retirada da guarda”. A expressão usada na lei é claramente abrangente e genérica.
As outras duas, que poderiam ter sido usadas pelo legislador e não o foram, teriam
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um sentido mais restritivo, implicando, inclusive na existência de guarda anterior a
ser “perdida” ou “retirada”. Mas a lei se refere a “proibição”.
Essa proibição da guarda por ordem judicial deverá ser cumprida pelo
infrator condenado e se descumprida configurará crime contra a administração da
justiça de “Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”,
nos termos do artigo 359, CP.
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É de ressaltar que a proibição de guarda deveria ser também prevista como
uma cautelar urgente e preventiva, para além de sua aplicação definitiva quando da
condenação transitada em julgado, conforme consta do § 1º. – A. Fato é que tal
cautelar não é prevista expressamente no Código de Processo Penal (artigo 319),
nem na própria Lei Ambiental (Lei 9.605/98). Quanto ao animal (e neste caso não
somente cães e gatos) especificamente vitimizado, é certamente suficiente a medida
cautelar geral de apreensão e encaminhamento a locais adequados, conforme artigo
25, §§ 1º. e 2º., da Lei 9.605/98. Além disso, há a possibilidade de aplicação da medida
administrativa de apreensão de animais, conforme estabelecido no artigo 72, IV do
mesmo diploma ambiental. A lacuna que fica e sempre esteve presente, é aquela com
relação à guarda de outros animais, o que leva ao reforço do entendimento de que
a ordem de proibição de guarda agora prevista é geral e não particular, conforme
anteriormente exposto. Acontece que tal ordem restritiva de direitos somente se dará
ao fim do processo e será cumprida com o trânsito em julgado. Seria salutar que tal
interdição já pudesse ser aplicada em certos casos concretos que a justificassem, de
imediato, como providência cautelar, o que, infelizmente, não é legalmente previsto.
A única saída neste caso seria que o magistrado apelasse para o chamado “poder
geral de cautela”, o qual, porém, é bastante discutível quanto à sua aplicação na seara
processual penal, de modo que a previsão expressa dessa cautelar teria sido muito
bem vinda.
Outra questão importante sobre a “proibição da guarda” é que a lei não
prevê um tempo mínimo e máximo para tal proibição. Não é possível entender que
essa restrição de direito seja aplicável de forma indefinida no tempo, pois isso
equivaleria à previsão de pena de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição
Federal (inteligência do artigo 5º., XLVII, “b”, CF).
No silêncio da lei, algumas soluções podem ser propostas:
a)A interdição teria a mesma duração do tempo de pena privativa de
liberdade aplicada no caso concreto, por analogia às penas restritivas de direito
quando substitutivas das privativas de liberdade (artigo 44, CP);
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b)A interdição teria a duração do tempo da pena privativa de liberdade
aplicada “in concreto”, acrescido, após sua extinção, de mais 2 (dois) anos, tendo em
vista a necessidade de o condenado requerer sua “reabilitação” , nos termos dos
artigos 93 a 95, CP.
c)O prazo seria variável, aplicando-se por analogia o sistema de “Medidas de
Segurança”, de modo que ao juiz sentenciante caberia estabelecer um prazo mínimo
de interdição entre 1 (um) e 3 (três) anos, submetendo o interessado a um exame
multidisciplinar (psiquiátrico, psicológico e social) para verificar se tem condições de
ter novamente a guarda de animais. Em caso positivo, seria liberado. Em caso
negativo, a interdição seria renovada por mais 1 (um) a 3 (três) anos e assim
sucessivamente, nos termos do artigo 97, § 1º., CP.
De todas essas hipóteses, a mais plausível, segundo se entende seria a do
item “b”, ou seja, usando o critério da reabilitação.
A hipótese menos aceitável seria a do item “c”, pois que desde a reforma da
Parte Geral do Código Penal em 1984 (Lei 7.209/84), foi extinto o sistema “duplo
binário”, adotando-se o sistema chamado “vicariante”, não sendo possível a
concomitância, sucessão ou a confusão entre pena e medida de segurança
(inteligência do artigo 96, Parágrafo Único, CP). [32]
Contudo, tendo em vista as características dos maus – tratos a animais,
parece que o ideal seria ter a legislação inovado para estabelecer um prazo mínimo
para a “proibição da guarda”, devendo o implicado, se tivesse interesse, requerer ao
juízo uma avaliação, após tal prazo, a qual seria multidisciplinar (psiquiátrica,
psicológica e social). Não havendo deferimento, a interdição seria renovada por igual
período, dependendo sempre de pedido de reavaliação para sua extinção. Esse
procedimento, se estabelecido na lei ambiental, seria muito semelhante ao
mecanismo da medida de segurança, mas com ela não se confundiria. Não obstante,
essa previsão inexiste, sendo, portanto, inaplicável, pois no cenário jurídico disponível
se confundiria com uma medida de segurança aplicada em duplo – binário, o que é
hoje inviável.
Por fim cabe observar que o aumento de pena da ordem de um sexto a um
terço previsto no artigo 32, § 2º., da Lei Ambiental, quando ocorre a morte do animal,
é aplicável não somente aos casos do artigo 32, “caput” da Lei 9.605/98, mas também
aos casos abrangidos pelo novo § 1º. – A do artigo 32 do mesmo diploma. Não há
razão alguma para limitação desse aumento apenas à figura simples, mesmo porque
o § 2º., por obviedade, se acha abaixo do § 1º. – A e, conforme regra de técnica
legislativa, os parágrafos se aplicam naturalmente a tudo que está acima deles na
disposição topográfica da lei. Assim também pensa Leitão Júnior, ao asseverar que o
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aumento e a qualificadora “convivem perfeitamente entre si”. [33] Mesmo antes da
Lei 14.064/20 já ensinavam Gomes e Maciel que o aumento de pena do § 2º., era
aplicável tanto ao “caput” como ao § 1º., de forma que a inclusão de um § 1º. – A em
nada altera o quadro. Ademais, importa lembrar que os mesmos autores esclarecem
que o aumento pela morte do animal será aplicável se o animal for “doméstico,
domesticado ou exótico”, seja decorrente de dolo ou preterdolo. Já se o animal for
silvestre, somente se aplicará o aumento se a morte for preterdolosa, pois em caso
de dolo, se caracteriza “o delito do art. 29, “caput” com a agravante do art. 15, II, “m”
(emprego de método cruel)”. [34] Para o artigo 32, § 1º. – A, da Lei Ambiental,
invariavelmente, seja a morte decorrente de dolo ou preterdolo, será possível aplicar
o aumento do § 2º., pois que o dispositivo se refere específica e exclusivamente a
“cães e gatos”, que são animais domésticos.
4-CONCLUSÃO
No decorrer deste trabalho foram analisadas, sob um prisma crítico, as
alterações promovidas pela Lei 14.064/20 na Lei Ambiental (Lei 9.605/98), mediante
a criação de uma nova qualificadora para os casos de maus – tratos contra cães e
gatos.
Iniciou-se o estudo por uma descrição da evolução histórica do tratamento
penal da conduta de crueldade contra animais, a qual passou de simples
contravenção para transmudar-se em crime com o advento da Lei 9.605/98 e agora
ganhar uma nova qualificadora. Observou-se que, inobstante os avanços na punição
de atos cruéis perpetrados contra animais, jamais foi superado o paradigma
antropocêntrico, inclusive para designação do sujeito passivo do crime e do bem
jurídico tutelado. Por outro lado, há uma evolução no pensamento, reconhecendo
que os animais não podem ser tratados de acordo com um modelo que os considere
como meros mecanismos ou natureza inanimada, tendo em vista sua característica
de seres sencientes. O reconhecimento dessa condição dos animais, mais que um
juízo de valor, é um juízo de fato e não precisa, nem deve implicar em uma
zoologização do homem ou numa indevida equiparação da humanidade à
animalidade,
nem
mesmo
no
reconhecimento
de
uma
simples
diferença quantitativa e não qualitativa entre essas realidades.
A criação de um grupo privilegiado de animais, no caso cães e gatos, a
contarem com uma proteção diferenciada da lei penal foi apontada como infratora
da igualdade ou isonomia, sendo a solução não a eliminação da proteção penal mais
rigorosa ora adotada, mas sua ampliação para todos os demais animais.
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Reconheceu-se a existência de uma insuficiência protetiva com relação às
condutas de maus – tratos contra animais devido às penas muito brandas do artigo
32 da Lei Ambiental. Entretanto, isso não inibe a conclusão de que a atual penalidade
confronta desproporcionalmente com muitos preceitos secundários de crimes
similares ou muito mais gravosos praticados contra humanos. Novamente, a solução
preconizada não é desprover os animais da proteção adequada e proporcional, mas
ajustar o sistema como um todo, promovendo a uma revisão de penas que são
muitas vezes até mesmo ridículas em relação à gravidade das infrações a que estão
atreladas.
Sugeriu-se, de “lege ferenda”, a criação de um mecanismo de
direcionamento das multas aplicadas em casos de maus – tratos a animais a
instituições e programas protetivos, evitando sua destinação natural ao Funpen,
conforme dispõe o Código Penal em seu artigo 49.
A penalidade de “proibição da guarda” foi analisada, concluindo-se que se
refere não somente à guarda do animal especificamente maltratado, mas à de
qualquer outro animal.
Tendo em vista a lacuna legal em estabelecer um tempo específico para a
proibição da guarda, vislumbrou-se possível infração à vedação de penas perpétuas,
sugerindo-se como solução mais adequada, também de “lege ferenda”, o
estabelecimento de um prazo mínimo de interdição com reavaliações periódicas,
acaso requeridas pelo interditado. Enquanto isso não ocorre, a melhor solução
encontrada foi a aplicação analógica do prazo para reabilitação penal.
Foi observado que a previsão somente como pena da proibição da guarda é
insatisfatória, devendo se pensar de “lege ferenda” na criação de uma cautelar
respectiva, pois o “periculum in mora” é evidente. No atual quadro, a única opção do
magistrado é apelar para o chamado “Poder Geral de Cautela”, que é muito discutível
quanto à sua aplicabilidade na seara Processual Penal.
O descumprimento da ordem judicial de proibição da guarda configurará
novo ilícito a que responderá necessariamente o infrator, qual seja, aquele previsto
no artigo 359, CP, obviamente sem prejuízo de eventual nova responsabilização por
crime de maus – tratos se isso se operar em reiteração.
A pena mais gravosa ora prevista no § 1º.-A somente se aplica aos casos
descritos no “caput” do artigo 32 da Lei 9.605/98, por expressa disposição legal. Não
alcança, portanto, a conduta equiparada prevista no artigo 32, § 1º., da Lei Ambiental,
por força do Princípio da Legalidade.
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A causa de aumento de pena do § 2º., é aplicável ao “caput”, § 1º. e § 1º. – A
do artigo 32 do diploma respectivo.
Não é viável a retroação da figura qualificada ora prevista no § 1º. – A para
casos pretéritos, eis que se constitui em “lex gravior”.
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Pode-se afirmar, por derradeiro, que a Lei 14.064/20 soluciona parcialmente
uma insuficiência protetiva que existia com relação aos maus – tratos a animais,
devido à previsão de penas extremamente leves. Não obstante, o avanço é limitado
porque reduz o alcance da norma apenas ao que se poderia chamar de uma “casta
privilegiada” de animais, quais sejam, os cães e os gatos. A revisão dessa limitação se
apresenta como necessária a bem da igualdade e da satisfação, em sua inteireza, da
eliminação da insuficiência protetiva que anteriormente imperava de forma absoluta,
mas que agora ainda subsiste em parte. Essa subsistência viola a Constituição em
seus aspectos de Justiça, Proporcionalidade, Razoabilidade e Igualdade ou Isonomia.
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RESUMO: A psicopatia, também conhecida como transtorno de personalidade
antissocial, confere aos psicopatas homicidas em seus atos características de
crueldade, perversidade e desprezo a vida humana. Ressalta-se que no ordenamento
jurídico pátrio, não existe legislação própria para punir esses crimes, sendo aplicáveis
a medida de segurança ou redução da pena de liberdade conforme prevê artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal. Além disso, verifica-se que existem algumas
teorias da culpabilidade, tais como: psicológica, psicológica-normativa e normativa
pura aplicáveis ao elemento culpabilidade, no que se refere ao crime. O presente
resumo tem por objetivo analisar a psicopatia e o sistema penitenciário brasileiro
relacionado ao indivíduo com transtorno de personalidade. Como metodologia,
trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, com objetivos
explicativo e exploratório, utilizando-se como procedimento metodológico a
pesquisa bibliográfica. Em conclusão, observa-se, que é necessário a compreensão
da aplicabilidade a legislação brasileira aos criminosos com transtornos psicológicos
pela ausência de estrutura no sistema penitenciário, sendo evidente a necessidade
de implementação de políticas públicas para um atendimento e acompanhamento
para preservar a dignidade da pessoa humana desses detentos.
Palavras-Chave: Psychosocial, Ressocialização, Criminologia
THE TREATMENT OF PSYCHOPATHY IN THE BRAZILIAN PENITENTIARY
SYSTEM
ABSTRACT: Psychopathy, known as antisocial personality disorder, gives homicidal
psychopaths characteristcs of cruelty, perversity and contempt for human life. It is
notworthy that in the national System, there is no specific legislation to punish these
crimes, being applicable the security measure or reduction of the penalty of liberty
as provided for in article 26, sole paragraph, of the penal code. In addition, it appears
that there are some theories of culpability, such as psychological, psychological –
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normative and pure normative applicable to the element of guilt, with regard to
crime. The present summary aims to analyze psychopathy and the Brazilian prison
system related to the individual with personality disorder. As a methodology, it is an
applied research, with a qualitative approach, with explanatory and exploratory
objectives, using bibliographic research as a methodological procedure. In
conclusion, it is observed that it is necessary to understand the applicability of
Brazilian legislation to criminals with psychological disorders due to the lack of
structure in the penitentiary system, evidencing the need to implement public
policies for care and monitoring to preserve the dignity of the person. Of these
detainees.
Keywords: Psychosocial, Resacialization, Criminology.
SUMÁRIO: I. Introdução. II. Sistema Penitenciario. III. Classificação do Sistema
Penitenciario. IV. O Psicopata sob a Otica Do Sistema Penal Brasileiro. V. A teoria
Psicológica. VI. A Teoria Normativa ou Psicológica Normativa. VII. Elementos da
Culpabilidade. VIII. Imputabilidade Penal. IX. Potencial de Consciência Sobre a
Ilicitude do Fato. X. Exigibilidade de Conduta Diversa. XI. Pena de Reclusão ou Medida
de Segurança. XII. Risco de Reincidência. XIII. O Tratamento da Psicopatia No
Sistema Penitenciário Brasileiro. XIV. O Atual Regime de Cumprimento de Pena Para
o Psicopata è Adequado. XV. Existe Necessidade do Desenvolvimento de Uma Nova
Politica Criminal aos Criminosos Psicopatas. XVI. Necessário Regime Especial Para
Cumprimento de Pena Pelos Criminosos Psicopa. XVII. Conclusão. XVIII. Referências.
I. Introdução
A origem do sistema penitenciário e condutas humanas antissocial e
psicossocial que a conduta ilícita e a reprovação social que, e punido pelo estado e
o comprimento na casa de detenção e a forma que o apenado pode se receber o
tratamento adequado pelo órgão estatal criado pelas leis complementares, e uma
análise analítica de momentos da origem e no momento atual da forma de aplicação
de políticas públicas de recebimento de medicamentos e atividades de grupos
dentro da casa de detenção.
De acordo com o sistema penitenciário o trabalho carcerário em diversas áreas
para a contribuição do delinquente a sociedade ou a comunidade que logo a
ressocialização manter a atividade em exercício, e o entendimento doutrinário de
culpabilidade entre o dolo e a culpa do delinquente, para o comprimento dentro da
casa de detenção, e a punição do estado ao carcerário e teses de entendimento
psicologia jurídica ao momento a ilicitude da culpabilidade.
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O raciocínio logico jurídico desenvolvido em analise analítica, do sistema
penitenciário e a psicopatia jurídica de acordo com diversas doutrinas, a
compreensão e entendimento de em relação a conduta humana, e o sistema jurídico
de modo apresentado como uma linha do tempo em diversos aspectos, de tal
finalidade se entender a ressocialização do delinquente, tratamento do apenado e a
eficiência do sistema jurídico global portanto se a classificação do delinquente se
existe a culpabilidade entre o dolo ou a culpa e por fim se a existência do erro judicial
logo após o julgamento de um apenado.
II. Sistema Penitenciário
Os apenados entre o século V e VI os delinquentes no estado da Alemanha a
princípio no estado de Nuremberg, os delinquentes deixado no reino que não
recebia tratamento adequado para se tratar os distúrbio, na qual que nessa época o
delinquente era excluído da comunidade até que se fosse tratado naturalmente o
distúrbio mental, através da igreja católica e a eclesiástico que poderia ser feito com
os delinquentes deixado excluído dentro do reino, por volta de 1399 que a loucura
do delinquente seria tratado por divino e recebia lesões corporais nas praças publicas

“A sociedade é um organismo e jamais pode admitir o disparate do
contrato, se a sociedade é um organismo, supõe-se que deve existir
uma ciência que estude suas leis naturais. Mas os reacionários eram
nostálgicos da idade média e apelavam a argumentos do direito
divino”. (Zaffaroni. 2013, Pag:111)
Em síntese nos outros países da américa latina em que o sistema do estado social
sobre a humanidade, e que conforme ao decorrer da idade média no estado liberal,
que ocorreu situações desumana e, que se utilizava a força do estado para intervir
no particular que a finalidade seria punição do estado ao particular.

“A única saída é a mão pesada, que se necessita de uma mão
forte, que há que se colocar ordem dando porrada, metendo
bala, que na ditadura não aconteciam essas coisas, que não se
pode encher o país de bolivianos e outros conceitos
palitológicos.” (Zaffaroni. 2013. Pag:119)
De acordo do sec. XV existia o sistema de ordálias, de modo que esse sistema o
apenado ou seja o culpado do determinado fato era submetido a praças públicas, e
tinha que passar por uma prova na qual o rei submetia o apenado se era culpado ou
inocente portanto deveria passar por uma prova na qual se machucar seria
condenado, ou seja o estado que é representado pelo rei o monarca e se submetia
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o criminoso em provas divinas, na qual o modelo adotado o Juízo de Deus, na
intervenção divina seria inocente e já culpado sofria as consequências.
Sob o mesmo ponto de vista sistema de ordálias é conhecido como prova de
Deus ou divina, que na aquela época não existia leis mas costumes que vigorava e
na qual a comunidade, família e crianças poderia assistir em praças públicas, assim a
sociedade uma forma de educação que o estado poderia propor a comunidade.
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“ A execução de um condenado à pena de morte era um
acontecimento que ocorria, como regra, em lugares públicos, a
exemplo de praças, pontes, ou mesmo ás portas da cidade. Esse
espetáculo de horror era “deliciosamente” assistido por todos,
que se regozijavam com os gritos de dor, com a agonia do
executado. Famílias inteiras disputavam vagas por um lugar
melhor, de onde podiam assistir a todos os detalhes, pais
faziam questão de levar os seus filhos para que a execução
daquele criminoso lhes servisse como exemplo” (Greco, 2013.
Pag:104)
A estrutura do panóptico, que seria uma torre no meio e um vigia no topo que
os delinquentes não conseguiria visualizar o vigia no topo da torre e cercado por
celas e os carcerários que deveria ser um sistema adotado, porém a tese de Foucault
que seria utilizado o panóptico em escolas, praças, e em outros aspecto da vida social
com o uso de tecnologia de vigia assim uma proteção a comunidade e uma estrutura
de educação.

“Ao contrário, ele o vê como meio para estruturar toda uma
tecnologia de dominação aplicável e outros aspectos da vida
social, como a fábrica, a escola etc. e que também proporciona
argumentos ideológicos que justificam a dominação da
burguesia. ” (Bitencourt. 2011. Pag:72)
Antes de mais nada que o sistema penitenciário atualmente o comprimento de
pena que são através pelo regimes fechado, semiaberto e o aberto pelo exame
criminológico e um fator fundamental para distinção, do fato típico ou ilícito penal e
para o sistema penitenciário e para o delinquente que é a investigação social,
psicológico e criminal de acordo que os exames criminológicos e regulamentado
pela LEP, que e feito nos centro de observações dos apenados que poderá distinguir
o tratamento adequado carcerário de comprimento da pena ou medida de
segurança.
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Sob o mesmo ponto de vista o sistema penitenciário através de políticas em que
o criminoso, pode se realizar atividades como o trabalho, estudo, igrejas entre outros
através de recebimento de grupos que diariamente visitas no sistema carcerário para
ocorrer, a ressocialização logo após o comprimento da pena. Pois bem que o sistema
carcerário na origem até os momentos atuais a existência de falha no estado, em
relação a ressocialização que não é muito eficiente, por motivo de falhas na execução
da pena.

“Nasceram pois as colônias agrícolas e as colônias industriais
para serem transformadas em cidadãos úteis à sociedade. A
escola, a fábrica e a prisão misturavam-se num único espaço e
numa mesma disciplina que regula toda a vida do trabalho
regenerador. ” (Clarissa. 2013.Pag: 101)
Em síntese o doutrinador Zafarroni, que a criminologia mediática analisa a
conduta humana, em certos crimes comuns e se classifica, como crime de baixo
potencial ofensivo em que não tem muita relevância jurídica ou seja um crime
simples. De modo que a política pode influenciar na criminologia mediática, que a
valorização de indústria de segurança pública e ideologia de uma comunidade de
baixo custo, assim a valorização de indústria na mão de obra do carcerário.
Por outro lado o doutrinador Cezar Bitencourt, contradiz o Zafarroni que o
criminoso deve trabalhar no sistema penitenciário em que o Cezar Bitencourt, que o
sistema penitenciário deveria os apenados ser isolado dentro das selas sem contato
ao exterior de forma que poderia ser penalizado, e não ter contato com a
comunidade, de modo que o sistema era para ser isolado dentro do carcerário e
apenas ocorrer o banho de sol em um período do dia.
Diante os doutrinadores citados a tese que o criminoso deveria trabalhar ou ser
isolado no sistema penitenciário, a doutrinadora a Clarissa, que a casa de detenção
que o delinquente recebia pelo estado atividade cívica dependendo da constituição
estadual, que uma técnica disciplinar no sistema carcerário e a educação e no mesmo
período do dia os apenados tinha atividade como as oficinas dentro do sistema
penitenciário.

“As técnicas disciplinares e físicas, como educação militar e
ginástica sueca, ficavam a cargo de um farmacêutico. Por meio
de exercícios realizados durante o dia, no pátio interno da
detenção, procurava-se obter o máximo de atenção e
eficiência. Para isso, buscava-se educa-las com comandos
sonoros submetido a um regime similar ao do exército, sendo
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as ordens dadas por meio de cornetas”. (Clarissa. 2013,
Pag:107)
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Segundo a doutrinadora Clarissa, que o delinquente deveria ser submetido ao
tratamento de regime militar com técnicas disciplinar e educação, porém o
doutrinador Zafarroni contradiz Clarissa, em que a tese do Zafarroni defende que são
punidos na casa de detenção que é vigiado por corporativas através de tecnologia,
que antes desse sistema carcerário não se imaginava que antiguidade poderia ser os
momentos atuais. Analisando as duas teses que o estado que tem a finalidade de
punir o delinquente, e ressocialização porém não por corporativas e traves de
políticas públicas.
Sob o mesmo ponto de vista a casa de detenção, é de manter o apenado
em punição de confinamento apenas na qual seria a regra geral de apenas um
apenado para cada metro quadrado conforme a LEP que é a Lei de Execução
Penal determina a quantidade de carcerário para cada cela, na pratica a forma
que é aplicado na casa de detenção, é aglomerado os apenados em metro
quadrado que a finalidade de envolver os apenados em institutos privados de
educação.

“Como o oficio mais apropriado para ser feito individualmente
e em um espaço exíguo fosse o de sapateiro, este seria o mais
propagado entre os presos, e os administradores incentivavam
aqueles que não soubessem a aprender a profissão com os que
já praticavam. Durante o ano de 1855, havia 95 presos
trabalhando como sapateiros, entre outros oficio”. (Clárissia,
2013, Pag:55)
A criminologia mediática quando um determinado lugar através de gráficos ou
quantidade em que a redução, dessa quantidade assim que explicação de Michael
Foucault, que através da comunidade e os operadores de direito deveria se discutir
a criminologia, que deveria uma síntese de quantidade de crimes que foram
cometidos em lugares diferentes.

“Confirma-se a tese foucaltiana de que o poder punitivo não
interessa tanto por seu objetivo manifesto prevenção do delito,
pois do contrário o cuidado no primeiro passo da prevenção,
que é o quadro da situação, seria levado ao extremo. ”
(Zaffaroni. 2013, pag. 304)
III. CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIARIO
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As classificações do sistema penitenciário são por regimes, fechado, semiaberto
e o aberto portanto existe o regime especial, o delinquente logo o início do
comprimento da pena o regime fechado é quando o criminoso está confinado por
um determinado período, porém o semiaberto é quando delinquente tem a
progressão da pena e que se pode praticar atividade carcerária, atraves de oficinas
ou a educação.
Sob o mesmo ponto de vista que o regime aberto é na casa de albergado no
período noturno seria o descanso, e durante o dia o trabalho remunerado exercendo
uma determinada profissão. O regime especial é para o Sexo Feminino, que o
comprimento da pena é semelhante aos regimes porém está regulamentado pela,
Lei de Execução Penal que a assistência à saúde, educação, jurídico, vestuário a
alimentação entre outra finalidade ao carcerário.
Sob o mesmo prisma da Lei de Execução Penal nos casos específicos como os
apenados que apresenta surtos psicóticos, ao comprimento da pena o juiz de
execução logo após a definição da medida de segurança ou o comprimento da pena
que será feio o tratamento extra hospitalar, que é o Centro de Atenção Psicossocial
que foi criado através da lei 3.088 de 23 de dezembro de 2011.

“A Teoria do contrato social, levadas ás últimas consequências,
pode fundar, juridicamente, a tirania perfeita. Permite que o
corpo social inteiro seja envolvido no processo punitivo.
Considera o delito um dano que alcança o conjunto do corpo
social. ” (Bitencourt. 2013, Pag:55)
Ademais com a tese de Jean Jacques Rousseau, uma das classificação do sistema
penitenciário, que aquele praticou o fato ilícito ao comprimento da pena que afirma
um contrato social ou seja o comprimento da pena conforme a Lei de execução penal
assim que o delinquente permanecera confinamento e com a progressão da pena
com as mudanças de regimes, já o doutrinador Augusto de Sá, é contrário a tese
exposto acima que tem a finalidade do estudo do motivo de uma determinada
conduta ou seja o estudo psicológico ou humana do delinquente.

“ A violência que permeia a relação dos cônjuges será um sério
obstáculo a que os pais favoreçam nos filhos a integração da
violência fundamental pela libido” (AUGUSTO. 2007, Pag:35)
IV. O PSICOPATA SOB A OTICA DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO
O crânio de um delinquente, pela psicologia jurídica no século XIX que definia
um delinquente através do crânio que poderia definir a personalidade e a conduta
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pelo estudo da frenologia corrente majoritárias na qual que a mente humana, iria
definir certos tipos de crimes. O estereótipo de cada personalidade era a definição
nesse período do século XIX que era por lombroso e franss gal que a definição do
delinquente através de um crânio e o visual da face humana.
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“A fórmula cromossomática do homem é XY e a da mulher XX,
pois bem, alguns indivíduos apareceram com XYY, ou seja, um
cromossoma adicional. Imediatamente, os cientistas
apressados lançaram-se a medições e constataram que havia
uma frequência um pouco maior de sujeitos com cromossoma
adicional na população penal. ” (Zaffaroni. 2013, Pag:228)
De acordo com o doutrinador Zaffaroni, defende a tese que o delinquente
tem a quantidade de cromossomos superior que ao do indivíduo comum, já o Alvinio
Augusto de sá é o contrário que seria a conduta ou seja a ação humana
que personalidade humana que ao desenvolver das fases humanas, que deveria
ocorrer um equilíbrio psicológico na estrutura familiar, de modo que o delinquente
na fase adulta que são antissociais e desiquilibrado o psicológico que leva a conduta
criminal como o dolo ou a culpa de uma vontade humana.

“A privação na terceira fase não tem os mesmos efeitos
destrutivos sobre a capacidade de raciocínio abstrato e o
desenvolvimento da personalidade. Efeitos: intensa
necessidade de afeto, exagerados impulsos de vingança,
provocando agudo conflito interno e atitudes sociais muito
negativas. ” (Alvino A. Sá, Criminologia Clinica e Psicologia
Criminal – pag. 77)
Em síntese para compreender melhor o surto psicótico, que as raízes familiares
que na qual a educação que para a criança em suas fases que são três fases já a
primeira fase e quando a criança se inicia a descoberta do mundo exterior, a segunda
fase é quando a mesma começa a entender os conflitos internos, e a compreensão
interno e externo, já a terceira fase na qual está mais distante do laço familiar e que
a origem de violência e desequilíbrio emocional.
Em sintese o sistema penitenciário, quando foi implantado políticas publica
de foi surgindo doenças venéreas assim que o delinquente com confinamento
e a rotina carcerária a teses doutrinarias que o próprio sistema a falhas com a
saúde assim que se tornou uma preocupação aos órgãos competente de
saúde pública.
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“É óbvio que no caso desse pesadelo você não aprenderia a
socializar-se, que seus hábitos de vida mudariam totalmente,
que sofreria uma brutal perda de autoestima e seu objetivo
dominante seria ver como fazer para discurso de
ressocialização se dissipa com essa investigação, e embora
Goffman a tenha levado a cabo principalmente nos
manicômios, ele é transferível em grande medida a prisão.
(Zaffaroni. 2013, pag. 141)
Antes de mais nada o sistema penitenciário nos artigos 12 e 13 da Lei de
Execução Penal, que é a assistência ao apenado, que assim previsto na legislação
pertinente que a higiene do apenado logo no artigo 88 e 99 da LEP que o condenado
que será feito o tratamento de psicopatia dentro do sistema carcerário logo que até
a ressocialização.

“Pode ocorrer que, ao ingressar no estabelecimento
penitenciário, já esteja ele acometido de alguma patologia, ou
então que venha a contraí-la durante a execução da pena. O
mesmo deve ser dito em relação ao indivíduo internado para
fins de cumprimento de medida de segurança. ” (Marcão. R.
2012, Pag:48)
Sob o mesmo ponto de vista de política pública de saúde ao carcerário, e até
a comunidade de modo que é implantado e eficiente que existe órgão especializados
no Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pela Medida Provisória 3.088 de
23 de dezembro de 2011.
Dentre inúmeras razoes o tratamento aos doentes mental carcerário e a
comunidade, já o tratamento mental ao carcerário que é ao extra hospitalar, o
carcerário que a indícios problema mental, através de uma lei 10.708 de 31 de julho
de 2003 que existe um auxílio psicossocial da forma que para compra de
medicamento que o médico receitar para o carcerário.
De acordo com a casa de detenção que os apenados com bem feitorias dentro
do sistema penitenciário, com o objetivo de comercialização de criação de móveis e
sapatos ou seja oficinas de moveis e sapataria e com o lucro repassado para
administração pública, e que foi criado assistência social hospitais, psicólogos,
psiquiátrico para o atendimento ao delinquente.
A assistência social é muito importante para a execução penal, que a importância
dos institutos como igreja, educação e trabalho através de oficinas leva ao
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delinquente a ressocialização adequada através de atividades no meio da
comunidade de forma que um cidadão comum.
V. A teoria Psicológica
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De acordo com a teoria é adotada na doutrina que entre o dolo e a culpa, na
qual que o delinquente, deve ser maior de 18 anos conforme adotado no código
penal de 1940, e que predomina que a culpa não é o psicológico, do apenado ou
seja a vontade e portanto que surge a vontade que seria o dolo.

“Dolo e culpa são espécies da culpabilidade, pois são as formas
concretas pelas quais pode se revelar o vínculo psicológico
entre o autor e a conduta pratica. Além disso, o dolo é
normativo, ou seja, guarda em seu interior a consciência da
ilicitude”. (Masson. C. 2011, Pag:476)
De acordo com o doutrinador Nucci, que a teoria Psicológica entre o dolo e a
culpa o que prevalece da conduta do delinquente, ser maior de 18 anos e com a
capacidade mental completa e a reprovação social do ato ilícito.

“Dando ênfase ao conteúdo normativo da culpabilidade, e não
simplesmente ao aspecto psicológico dolo e culpa,
acrescentou-se o juízo de reprovação social ou de censura que
se deve fazer em relação ao autor de fato típico e antijurídico,
quando considerando imputável a imputabilidade passa a ser
elemento da culpabilidade, e não mero pressuposto. ” (Nucci.
G. 2019, Pag:722)
O código penal de 1940 no artigo 59º do CP, que regulamenta as teses
doutrinarias de Nucci e Masson a fundamentação da teoria Psicológica assim que a
tese de Masson necessita da vontade da conduta humana, entre dolo ou a culpa, já
a tese de Nucci a conduta precisa ter a capacidade mental completa e ser maior de
idade.
VI. A Teoria Normativa ou Psicológica Normativa
De acordo com a doutrina e a norma pressupõem que a capacidade mental
completa, é acima de 18 anos de acordo com o código penal de 1940, de modo que
a posição doutrinária que o apenado praticar dolo ou culpa não leva a consideração
o Psicológica do apenado mas o fato que ocorreu a conduta.
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“Nesse sentido, a culpabilidade pode ser definida como o juízo
de reprovabilidade que recai sobre o autor de um fato típico e
ilícito que poderia ter sido evitado. ” (Masson. C. 2011, Pag:477)
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Em síntese o doutrinador Nucci, que a Teoria Normativa que a reprovação da
conduta do delinquente não seria o fator Psicológico a culpa ou o dolo mas em
consideração o fato que levou a teoria da culpabilidade.

“ Aliás, a posição que sustentamos, quanto ao conceito de
culpabilidade no cenário da teoria do crime incidindo a
reprovação sobre o fato e seu autor, fortalece, quando
tornamos ao tema de culpabilidade, na teoria da pena, a
restrição da gradação da censura, para efeito de aplicação de
maior ou menor punição, a culpabilidade do fato. ” (Nucci. G.
2019, Pag:723)
Em síntese o doutrinador Miguel Junior Reale, que o apenado tem consciência
do crime e da lei, porém mesmo sabendo que é ilícito comete o crime portanto o
nexo casualidade mesmo ocorrendo a tentativa ou a omissão do delinquente.

“Os defensores da teoria psicológica escudam-se, com a maior
insistência, no axioma nemini licet ignorar legem, e não há
negar que são impressionantes os argumentos daí deduzidos.
Devemos esclarecer, em primeiro lugar, que mesmo entre os
escritores que aceitam de jure condito o psicologismo, levados
pela conceituação legislativa de dolo e pelo princípio da
irrelevância do erro em matéria jurídico-penal. ” (Reale. M. J.
2010, Pag:475)
As teses doutrinarias expostas acima que, ao analisar entre a culpabilidade e o
fato ilícito e relevante mas para a teoria normativa psicológica a tese de Miguel Junior
Reale, afirma que o delinquente se sabe do que é ilícito, e mesmo o ignora o direito
material assim comete o fato ilícito regulamentando a teoria do cenário do crime e a
culpabilidade.
VII Elementos da Culpabilidade
Ante de mais nada o elemento da culpabilidade, conforme o artigo 66 do
Código penal que o juiz iria analisar o caso concreto que no momento do
julgamento, será analisado agravante e atenuante ou seja aumento e
diminuição da pena, portanto existe duas formas de culpabilidade que pode
ser material ou formal, a culpabilidade formal é quando o juiz culpa o
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delinquente por um fato abstrato e o material é quando a culpabilidade de
um crime que está no rol do Código penal.

“ O art. 66 do Código Penal Brasileiro dá ao Juiz uma ferramenta
para atenuar a resposta penal a desigualdade social de
oportunidade a pena poderá ser ainda atenuada em razão de
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora
não prevista expressamente na lei. ” (Masson. 2011, pag. 482)
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VIII. Imputabilidade penal
A corrente majoritária que no artigo 26 do Código Penal que a conduta da
agente doença mental ou desenvolvimento incompleto, que são os menores de 18
anos que a lei do estatuto da criança e do adolescente, e a um discursão sobre esse
tema da maioridade penal, que a maioria do crime que ocorre são de menores porém
o legislador de 1940 do Código Penal é considerado desenvolvimento incompleto
ou seja pratica a conduta ilícita é absolvido.

“O Critério biológico, portanto, reside na aferição da doença
mental ou no desenvolvimento mental incompleto ou
retardado. Contudo, mesmo que comprovado, ainda não será
suficiente a fim de conduzir a situação de inimputabilidade.
Será preciso verificar se o agente era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de atender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. ”
(Greco. 2017, pag. 532)
Em sintese o doutrinador Fernando Capez, que o agente ou apenado deve ter
a vontade de sua conduta propriamente, dito ou seja a vontade e capacidade plena
de fazer e realizar o ato.

“A imputabilidade apresenta, assim, um aspecto intelectivo,
consistente na capacidade de entendimento, e outro volitivo,
que é a faculdade de controlar e comandar a própria vontade.
Faltando um desses elementos, o agente não será considerado
responsável pelos seus atos”. (Capez. 2011, Pag:333)
A imputabilidade penal segundo Cesar roberto, é que o agente ou o apenado,
existe enfermidade ou retardamento mental e um outro posicionamento que o
psicológico, só no momento de irresponsabilidade do momento do fato.
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“ O método psicológico não indaga se há uma perturbação
mental mórbida; declara a irresponsabilidade se, ao tempo do
crime, estava abolida no agente, seja qual for a causa, a
faculdade de apreciar a criminalidade do fato momento
intelectual e de determinar-se de acordo com essa apreciação
momento volitivo. Finalmente, o método biopsicológico é a
reunião dos dois primeiros: a responsabilidade só é excluída se
o agente, em razão de enfermidade ou retardamento mental,
era, no momento da ação, incapaz de entendimento éticojurídico e autodeterminação. ” (Bitencourt. 2013, Pag:178)
Por outro lado o doutrinador Miguel Junior Reale, o criminoso se sabe da
conduta ilícita que está previsto no código Penal, portanto mesmo sabendo da
ciência da conduta que pode sofrer sanção pelo estado, para tal que comete o fato
ilícito.

“ O direito penal se assenta sobre a base presuntiva do
conhecimento geral da lei. O dolo vem a ser a vontade, que tem
o agente, de praticar um ato, previsto como crime, consciente
da relação de causalidade entre a ação e o resultado. Esse é o
ponto de vista chamado psicológico, que se satisfaz em ficar
um nexo de causalidade espiritual. ” (Reale. 2010, Pag:475)
Antes de mais nada a divergência entre corrente doutrinário majoritário sobre
a ótica das teses apresentadas que, os doutrinadores Fernando Capez, Rogerio Greco
e o Cezar Bitencourt portanto para eles é relevante a idade e a capacidade
biopsicológica que é regulamentado pelo código penal de 1940, em que está em
discursão de aumentar a maioridade penal, e o biopsicológico através de várias
teorias apresentadas o mais adequado. E do Miguel Junior Reale na qual o que
prevalece no ordenamento jurídico o nexo causal e o resultado.
IX. Potencial de consciência sobre a ilicitude do fato
O erro do tipo conforme o artigo 21 do Código Penal que ao analisar a
conduta, do agente no caso concreto que ele tem uma intenção de se fazer ou seja
um ato que esse ato que ele pode se fazer uma conduta, e a propriamente dito atinge
a finalidade de um terceiro que pode ser o seu propriamente dito e que comete o
erro do tipo.

“ Possibilidade de entender o caráter ilícito criminoso do fato é
genuinamente normativa, pois não se trata do conhecimento
da ilicitude operação de natureza psicológica, mas da mera
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possibilidade concreta desse conhecimento. ” (Greco. 2013,
Pag:541)
Em sintese o doutrinador Nucci o erro do tipo é quando o agente tem uma
intenção e com a condição de atingir uma finalidade, de modo que acaba atingindo
um terceiro que configura um delito.
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“ O erro é a falsa representação da realidade ou o falso
conhecimento de um objetivo trata-se de um estado positivo,
a ignorância é a falta de representação da realidade ou o
desconhecimento total do objeto trata-se de um estado
negativo. Erra o agente que pensa estar vendo, parado na
esquina, seu amigo, quando na realidade é um estranho que ali
se encontra. ” (Nucci. 2013, Pág. 768).
Ademais o erro de tipo, é quando o agente pratica uma determinada conduta
e essa conduta, atingi o terceiro que pode o próprio agente que praticou, uma
determinada conduta pode ser para si próprio que pode ocorrer um equívoco.

“ O erro de tipo é um equívoco do agente sobre uma realidade
descrita no tipo penal incriminador como elementar,
circunstância ou dado secundário ou sobre uma situação de
fato descrita como elementar de tipo permissivo pressuposto
de uma causa de justificação.” (Capez.2010, Pag:246)
Em sintese o doutrinador Cleber Masson uma posição diferente quanto o
doutrinador exposto acima, assim que a origem no direito romano antes do Código
Penal de 1940, o erro do tipo era interpretado ignorância ou falsa interpretação da
lei, porém depois do Código de 1940 e com a reforma no Código penal, o agente ou
seja o apenado tem uma falsa percepção do fato típico, que exige o agente entender
o conhecimento do fato ilícito.

“A aplicação da pena ao autor de uma infração penal somente
é justa e legítima quando ele no momento da conduta, era
dotado ao menos da possibilidade de compreender o caráter
ilícito do fato praticado. Exige-se, pois, tivesse o autor o
conhecimento, ou, no mínimo, a potencialidade de entender o
aspecto criminoso do seu comportamento, isto é, os aspectos
relativos ao tipo penal e á ilicitude. ” (Masson. 2013, Pag:512)
As teses apresentadas pela corrente majoritária uma divergência doutrinaria,
porém o erro do tipo conforme Fernando Capez, Rogerio Greco e Nucci que a
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conduta do agente é se presumir um ato e que acaba atingindo um terceiro,
apresentando uma falsa perspectiva, já o doutrinador Masson é o contrário assim
que comete o ato o agente deve ter o conhecimento do fato ilícito, e não leva em
consideração a conduta do agente, e regulamentado pelo artigo 21 do Código Penal.
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X. Exigibilidade de conduta diversa
O doutrinador Nucci, é quando o agente que pratica conduta de exigibilidade
de conduta diversa é quando que dependendo da situação do caso concreto, por
medo de perder um objeto ou seja um estado emocional, que pode levar a perder
algo que se inicia a praticar uma conduta falsa para não sofrer danos.

“Pode-se admitir, portanto, que, em certas situações
extremadas, quando não for possível aplicar outras excludentes
de culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa seja
utilizada para evitar a punição injustificada do agente. ” (Nucci.
2014, Pag:254)
Antes de mais nada o doutrinador Cleber Masson a definição doutrinária a
conduta diversa é quando o apenado comete um fato ilícito ou seja além que está
previsto no Código Penal, um fato ilícito além do legislador especificou no Código
Penal.

“ A exigibilidade de conduta diversa é o elemento da
culpabilidade consistente na expectativa da sociedade acerca
da prática de uma conduta diversa daquela que foi
deliberadamente adotado pelo autor de um fato típico e ilícito.
Em síntese, é necessário tenha o crime sido cometido em
circunstâncias normais, isto é, o agente podia comportar-se em
conformidade com o direito, mas preferiu violar a lei penal. ”
(Masson. 2011, Pag:522)
XI. Pena de reclusão ou medida de segurança?

A medida de segurança antes da reforma de 1984 do Código penal, trouxe o
viés que o delinquente seria detido e que seria recolhido a um lugar adequado, para
a sua saúde que é a medida de segurança mesmo com problemas mentais ou
capacidade incompleta, portanto logo após a reforma de 1984 com a edição da lei
12.403/2011 no artigo 319 do Código Processual Penal, foi criado outras alternativas
para o apenado como a medida cautelar de internação provisória.
De acordo com a medida de segurança pode se ingressar ao juízo competente,
para poder o apenado receber o tratamento adequado de acordo com o artigo 96
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do Código penal, que o tratamento é pelo hospital de custodia que é um hospital
extra hospitalar ou seja o tratamento é feito pelo Centro de Atenção Psicossocial que
foi criado através da lei 3.088 de 23 de dezembro de 2011.
A carta magna um remédio constitucional ao cidadão que seria o mandado
de segurança, para adquirir o tratamento adequado ambulatorial que é
regulamentado pela lei 12.016 de 7 de agosto de 2009 e o artigo 5º, inciso LXIX da
Constituição Federal.
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“ A medida de segurança é uma espécie de sanção penal,
porém com caráter e finalidade diversos da pena. Enquanto
essa sanção cuida dos aspectos de retribuição e prevenção ao
crime, aquela se volta, basicamente, a prevenção. Sob outro
prisma, a pena configura aspectos da prevenção ligados à
reeducação e ressocialização do condenado Nucci. 2013,
Pag:255)
Por outro lado a medida de segurança, pode ser aplicado no sistema que o
Código Penal adota é vicariante que o delinquente pode sofrer sanção do estado e
cumprir normalmente ou receber a medida de segurança, de modo que a medida de
segurança é temporária dura de 1 ano até 3 anos.
Em sintese exame pericial pode ser pelo médico particular ou o público, e que
por fim iria depender do juiz se determinar a revisão do exame médico diário e de
acordo com a LEP, no artigo 43 que somente o juiz de execução da pena que pode
determinar qual o médico legista que pode fazer o exame pericial.

“ No entanto, o juiz da execução pode determinar, de oficio, a
repetição do exame, a qualquer tempo. Cumpre ressaltar, para
evitar equívocos, que a determinação oficial, a qualquer tempo,
só pode ocorrer depois de decorrido o prazo mínimo, isto é, o
juiz só pode determinar, de oficio, a repetição do exame, antes
de escoado o prazo mínimo, referido exame somente poderá
ser realizado mediante provocação do ministério público ou do
interessado. ” (Bitencourt. C. R. (Cezar.2011, Pag:838)
Ante de mas nada o diagnosticado inimputáveis o juiz aplica diante da
sentença condenatória, que a medida de segurança, para a finalidade do tratamento
adequado no hospital psiquiátrico ou ambulatório de modo que a sentença será
absolvida.
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Em sintese o apenado será destinado para o tratamento adequado
independente do lapso temporal, que através da lei 10.2016 de 6 de abril 2001, e o
artigo 175 da Lei de Execução Penal que o delinquente será acompanhado pelos
laudos psiquiátricos.

“O tratamento a que será submetido o inimputável sujeito a
medida de segurança poderá ocorrer dentro de um
estabelecimento hospitalar ou fora dele. Assim, a medida de
segurança poderá iniciar-se em regime de internação ou por
meio de tratamento ambulatorial. Dessa forma, podemos
considerar que as medidas de segurança podem ser
detentivas internação ou restritivo tratamento ambulatorial. ”
(Capez. 2010, Pag:468).
Sob o mesmo ponto de vista o doutrinador Fernando Capez que a medida de
segurança tem a função de prevenção do delinquente de cometer crime, de modo
que o delinquente seja criminoso inimputável ou semi inimputável assim que o
Código penal adota o sistema vicariante, que o apenado irá receber pelo estado a
sanção ou o tratamento adequado pela medida de segurança.

“Sanção penal imposta pelo estado, na execução de uma
sentença, cuja finalidade é exclusivamente preventiva, no
sentido de evitar que o autor de uma infração penal que tenha
demonstrado
periculosidade volte a delinquir. É
exclusivamente preventiva, visando tratar o inimputável e o
semi-imputável que demonstram, pela prática delitiva,
potencialidade para novas ações danosas. ” (Masson. 2010,
Pag:843)
Segundo o doutrinador Cleber Masson que o entendimento doutrinário
diferente acima exposto, assim que no artigo 26 do Código Penal, o entendimento
de medida de segurança, que o apenado se apresentar periculosidade a lei pode
apresentar periculosidade real ou presumida, que a presumida e quando a lei
presume um fato ilícito, já a periculosidade real é aquele fato que já aconteceu e está
previsto no Código Penal.

“Periculosidade é a efetiva probabilidade, relativa ao
responsável por uma infração penal, inimputável ou semi
imputável, de voltar a envolver-se em crimes ou contravenções
penais. Extrai-se da natureza e da gravidade do fato cometido
e das circunstâncias indicadas na legislação nacional. É
considerada socialmente perigosa a pessoa que cometeu o
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fato, quando é de temer que pratique novos fatos previsto na
lei como infrações. ” (Avena. 2013, Pag:46)
Por outro lado a assistência ao apenado para ser socializado, logo que na Lei
de Execução Penal que por força do artigo 10 da LEP que o delinquente, que será
internado ou ambulatorial, até que a saúde mental se retorne por completo, e no
artigo 26 da LEP que tem por força a ressocialização no período mínimo de 1 ano da
saída do sistema prisional.
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“É isso o que determina o art. 10 da LEP ao dispor que a
assistência ao preso e ao internado é dever do estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência
em sociedade. Mas não apenas o preso e o internado possuem
direito a assistência. Esta, por força do art.10, parágrafo único,
estende-se também ao egresso, assim considerado o liberado
definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do
estabelecimento prisional, bem como o liberado condicional,
durante o período de prova art. 26 da LEP. ” (Avena. N.
Execução Penal Esquematizado. Pag:46)
Sob o mesmo ponto de vista a divergência doutrinara e na Lei de execução da
penal em ambos sentidos distintos o que prevalece a Lei de Execução Penal que, tem
a função de receber a assistência através do estado ao criminoso mas tem a função
de prevenção social e assim ressocialização logo que o apenado pode fazer o
comprimento da pena no sistema carcerário, e receber o tratamento adequado
através do estado.
XII. Risco de reincidência

Segundo o doutrinador Cleber Masson, que reincidência tem a natureza extra
penal assim que o condenado completar um lapso temporal, de cinco anos que
completa a reincidência de um determinado crime ou fato ilícito computando.

“ Com efeito, o art. 64, I do Código Penal é peremptório ao
esclarecer que a condenação anterior somente perde força
para gerar a reincidência quando, entre a data do cumprimento
ou extinção da pena dela corrente e a infração posterior tiver
decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos,
computando o período de prova da suspensão ou do
livramento condicional, se não ocorrer revogação. ” (Masson.
2010, Pag:835)
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Ante de mais nada a reincidência segundo Capez, é quando no próprio
processo logo após o transito em julgado se torna reincidente do aquele crime
porém, o mesmo logo após um lapso temporal que se torna reincidente do crime
anterior cometido, assim que ocorrer o transito em julgado não é uma certidão que
irá definir a reincidência mas o lapso temporal de um fato ilícito.

“Com a adoção da prescrição da reincidência, o CP afastou o
sistema da perpetuidade, adotando o da temporariedade da
reincidência. O estigma da sanção penal não é perene. Limitase no tempo. Assim, evidencia-se a ausência de periculosidade
e sua normal reinserção social. ” (Capez. 2010, Pag:506)
Por outro lado Segundo o Nucci que a reincidência quando o apenado sofre
a sanção, e logo a pós do comprimento da pena e ressocialização e reestruturação
social, segundo o artigo 202 da lei de execução penal que esse instituto só agrega
que o delinquente retorna a sociedade.

“No art. 202 da LEP, pois restaura a dignidade, ofendida pela
mancha da condenação, restaurando ao condenado o seu
prestigio social. Com a devida vênia, nem o condenado tem
interesse nessa declaração de reinserção social, que quase
nenhum efeito prático possui, como também dificilmente o
prestígio social é recuperado, pelos próprios costumes da
sociedade e diante da atitude neutra e, por vezes, hostil do
estado frente ao condenado. ” (Nucci, Curso de Direito
Portanto logo as teses apresentadas, há existência de divergência doutrinaria
mas o Código Penal de 1940 no seu artigo 63 adota que logo que o apenado é
reincidente, depois do transito em julgado e assim que cometer um novo crime se
torna reincidente de modo que não é contato o crime anterior depois do lapso
temporal, de 5 anos e o próprio código penal traz uma exceção que são os crimes
políticos e militares que não é contado como reincidente.
XIII. O TRATAMENTO
BRASILEIRO

DA

PSICOPATIA

NO

SISTEMA

PENITENCIÁRIO

O tratamento é parcialmente de acordo com o doutrinador Miguel Junior
Reale, logo exposto acima que o delinquente que a conduta dele é ilícita e mesmo
assim se sente motivado de cometer o delito, de modo que de acordo com a lei de
Execução Penal no artigo 175 e 176 que o psiquiatra deve produzir laudos científicos
para o juiz, e o período mínimo de 1 ano para retornar para o hospital de custodia
ou ambulatorial.
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Entretanto o Código penal Artigo 96 Incisos I, adota que o tratamento
adequado e no hospital de psicopatia ou ambulatorial, sendo que não ocorrer uma
vaga no momento é destinado para um lugar adequado. A doutrina existe um
discursão do apenado receber o tratamento em lugares particular, de modo que
existe a ineficaz do sistema particular e só é recebido se realmente for um lugar
idôneo.
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“Discute-se a possibilidade de efetivá-la o agente em clínica
particular. Parcela da jurisprudência compreende que não há
impeditivo, desde que se trata de entidade idônea. Justifica-se
essa orientação na finalidade da medida de segurança, que é o
tratamento e recuperação do indivíduo e na realidade de nosso
país, que sugere o descaso, falência e ineficiência do sistema
de execução da medida de segurança. ” (Avena. 2013, Pag:170)
Por outro lado o sistema penitenciário, em que o apenado se inicia o
comprimento de pena no regime fechado na qual que o apenado aguarda uma vaga
no instituto adequado para receber o tratamento adequado no hospital de custódia
ou hospital privado, que por fim conforme o artigo 101 da Lei de Execução Penal o
tratamento é recebido pelo hospital de custódia ou estabelecimento ambulatorial.
Em que o estado existe uma omissão do estado para oferecer vagas, ao tratamento
adequado no instituto.

“ Por aqui também é flagrante, e ainda mais grave, a omissão
do estado, que não disponibiliza o número necessário de
estabelecimentos e vagas para o cumprimento da medida de
segurança de internação, a se verificar em hospital de custódia
e tratamento psiquiátrico. O que se vê na prática são
executados reconhecidos por decisões judiciais como
inimputáveis, que permanecem indefinidamente no regime
fechado, confinados em cadeias públicas e penitenciárias,
aguardando vaga para a transferência ao hospital. ” (Marcão.
2012, Pag:110)
Em sintese o doutrinador Nucci, o exame psiquiátrico é feito periodicamente
e anualmente para a produção de laudos criminológicos, e inserir nos autos do
processo para o juiz ter a ciência do estudo cientifico.

“O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao
tratamento são obrigatórios para todos os internados art.100
da LEP. O psiquiátrico é o exame realizado para o controle da
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doença visando a alternativa para a cura. Deve ser realizado
com a periodicidade que o médico entender necessário. Por
outro lado, há o exame de cessação de periculosidade,
envolvendo a avaliação anual, exigida pela lei art. 175 da LEP,
para transmitir ao magistrado da execução penal se é viável a
liberação do internado ou se deve ele continuar o tratamento
por outro período. ” (Nucci. 2013, Pag:144)
Sob o mesmo ponto de vista adotado pelo código penal e a Lei de execução
penal, sobre os artigos mencionados nas teses, e com a divergência doutrinaria que
o tratamento adequado é pelo juiz de execução da pena que se aplica-se medida de
segurança ou punindo o delinquente, portanto a medida de segurança e destinado
ao delinquente o tratamento pelo hospital de custódia ou estabelecimento similar. A
entidade de hospital de custódia privado corrente minoritária pois bem por não ser
muito eficiente e adequado para o tratamento e a ressocialização.
XIV. O ATUAL regime de cumprimento de pena para o PSICOPATA É adequado?

O regime de cumprimento é adequado conforme a origem e os fatos histórico,
da evolução do sistema carcerário e o hospital de custodia que ambos institutos eram
distintos, de modo que com a evolução do sistema jurídico que foi criado leis,
medidas provisórias, leis complementares entre outros contudo a lei de execução
penal, descreve e se baseia no tratamento ou seja assistência à saúde, jurídico,
material entre outras formas.
De acordo com o Código Penal adota a mesma tese que a lei de Execução
Penal que o tratamento adequado estabelecimento, de hospital de custodia ou
ambulatorial. Por outro lado a tese que o mais próximo da realidade que Miguel
Junior Reale que a especificação que o indivíduo sabe do ilícito e mesmo se sabendo
comete o fato ilícito.
Portanto com a lei complementares e medidas provisória pelo Centro de
Atenção Psicossocial que foi criado através da lei 3.088 de 23 de dezembro de 2011.
É uma entidade idônea que tem a finalidade do tratamento de apenados e a
comunidade local, de acordo com a fundamentação que através da reforma
psiquiátrico e o mais adequado, em síntese o tratamento pela medida de segurança
e o comprimento de pena através dos regimes fechado, semiaberto e o aberto de
acordo com os laudos psiquiátricos.
XV. EXISTE NECESSIDADE do desenvolvimento de uma nova política criminal aos criminosos
psicopatas?
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Segundo o doutrinador Cleber Masson, que a política criminal é um filtro de
distinção de crime que se pode distinguir, a diferença dos delitos de cada fato típico
cometido em que uma análise fatos típicos sociais que é uma forma de filtro de
conduta.
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“Cabe também a ela ensinar-nos a compreender o direito à luz
de considerações extraídas dos fins a que ele se dirige e a
aplica-lo nos casos singulares em atenção a esses fins. Em
suma, essa ciência analisa de forma crítica a dinâmica dos fatos
sociais e, comparando-a com o sistema penal vigente, propõe
inclusões, exclusões ou mudanças, visando atender o ideal da
justiça, colaborando, pois com a dogmática penal. ” (Masson.
2010, Pag:65)
Por outro lado o sistema do código penal, é adotado que segue um roteiro de
conduta ilícitas assim que o estado juiz sanciona, o delinquente de uma determinada
conduta, de modo que o roteiro segue o sistema clássico, neoclássico entre outros
até a reforma de 1940.

“O estudo da dogmática penal e a sistematização dos
elementos que integram a infração penal fazem que o
intérprete e ou aplicador da lei tenham um roteiro seguro a
seguir, a fim de que, a final, possam concluir se determinada
pessoa levou a efeito, realmente, um fato que possa ser assim
reconhecido, ou seja, que possa ser considerado uma infração
penal crime, sendo portanto, merecedor de uma resposta à
altura do estado, que poderá, inclusive, culminar com sua
privação de liberdade. ” (Greco. 2013, Pag:231)
Sob o mesmo ponto de vista o Código Penal de 1940 que é adotado a escola
Clássica e escola positivista, que o sistema adotado é eclético porém existe uma
necessidade de reforma, do código penal porém já se ocorreram reformas mas não
foram conclusas ou seja só o projeto de reforma.

“Por certo, o Código ainda carece de uma revisão geral,
conferindo-se lógica e adotando-se uma linha sistemática de
normas, o que se torna impossível quando as alterações são
feitas pontualmente, de maneira estabanada. ” (Nucci. 2013,
Pag:150)
A necessidade de uma Nova Política Criminal, de acordo com a
fundamentação de corrente majoritária, de doutrinadores de várias visões políticas,
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e teorias das escolas positivistas, neoclássica e clássica antes do código penal de 1940
e a interpretação de normas após do Código de 1940 para o tratamento de um
delinquente com psicopatia existe uma necessidade de uma reforma geral do Código
penal a princípio, e a reforma de leis complementares, decretos e medidas
provisórias. Sob o mesmo ponto de vista que o ordenamento jurídico é muito
dinâmico que com a evolução da comunidade e o sistema jurídico, deve e assim uma
progressão e evolução do ordenamento jurídico acompanhando a sociedade.
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XVI. Necessário regime especial para cumprimento de pena pelos criminosos psicopata?

Os cumprimentos da pena no brasil são por três modalidades de regimes, que
é o regime fechado, semi aberto e o aberto ou casa de albergado, em que só o juiz
de execução da pena que pode definir a execução do delinquente. E mesmo que o
delinquente apresentar, desenvolvimento de problemas mentais.

“Consagra-se o juízo universal da execução da pena, ou seja,
todas as penas aplicadas ao réu concentrar-se-ão em uma
única Vara de Execução Criminal, normalmente a da Comarca
onde ele estiver preso ou fixar domicílio caso se encontre em
liberdade. ” (Nucci. 2013, Pag:154).
Por outro lado o regime especial, é só para o sexo feminino de acordo com a
lei 11.942, de 28 de maio de 2009 em casos de mulheres gestantes e a Constituição
Federal no artigo 5º, Inciso XLVIII que o regime especial e definido de acordo com o
crime e o sexo do apenado.

“Esses estabelecimentos prisionais destinados ás mulheres
deverão possuir, exclusivamente, agente do sexo feminino na
segurança de suas dependências internas, conforme determina
o §3º, incluído no art.83 da lei de Execução Penal pela Lei nº
12.121, de 15 de dezembro de 2009. ” (Greco. 2013, Pag:653)
O Código Penal no artigo 33 é adotado três regimes fechado, semiaberto e o
aberto, o regime especial só com o sexo feminino que no artigo 89 da LEP que a
mulher pode acompanhar o filho até o termino da amamentação mesmo o
cumprimento de pena.

“E diz o art.89 da Lei de Execução Penal: A penitenciária de
mulheres poderá ser dotada de seção para gestante e
parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao menor
desamparado cuja responsável esteja presa. ” (Masson. 2010,
Pag:638)
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Por outro lado o Código penal adota o sistema Vicariante assim que o
delinquente é condenado pode ser aplicar a medida de segurança ou ser sancionado
através do estado, de acordo que a medida de segurança é um tratamento adequado
ao criminoso conforme as teses doutrinárias expostas, que o delinquente recebe o
tratamento e retorna ao cumprimento da pena.
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“Procurou a lei, em razão da qualidade das pessoas envolvidas
em processos, na fase antecedentes a decisão, permitir que
aquelas que exercem determinadas atividades estejam
recolhidas a quartéis, ou locais aptos a servirem como prisão
especial, evitando-se o contato com os demais presos,
garantindo-lhes ambiente menos constrangedor e condições
de vida mais condizentes com a atividade profissional até então
desenvolvida. ” (Marcão. 2012, Pag:103)
De acordo com as teses doutrinários, Código penal, Lei de execução Penal,
medidas provisórias e leis complementares, há uma necessidade de reforma
principalmente no Código penal regulamentando o tratamento adequado ou se
criando um novo regime especial aos delinquentes que apresenta problemas mentais
o tratamento adequado visando a busca de alternativas diversas que através pelos
laudos psiquiátricos, o acompanhamento pelo juiz de execução da pena para a
ressocialização eficiente.
XVII. CONCLUSÃO
De acordo com a analise corrente majoritária nas teses doutrinários, mas
próximo da realidade Miguel Junior Reale que o delinquente sabe o que e um
determinado crime, mas mesmo assim comete o ilícito, porém o código penal adota
o sistema vicariante na qual o juiz de execução penal escolha medida de segurança
para que o apenado recebe o tratamento adequado do estado, através do sistema
penitenciário ou hospital de custódia que é o Centro de Atenção Psicossocial que foi
criado através da lei 3.088 de 23 de dezembro de 2011, e por através de laudos
psiquiátricos anualmente e ou periodicamente o juiz de execução penal pode se
entender a progressão da saúde do delinquente, portanto do sistema penal é
adotado os três regimes que o delinquente é sancionado e cumprimento através da
Lei n. 12.313 de 19 de agosto de 2010 que é garantido direito a Saúde, Alimentação,
Trabalho, Vestuário entre outros direito material e que de modo no ordenamento
jurídico só existe o regime especial para o sexo feminino nos casos de gestante. A
tese do doutrinador Nucci que o código penal necessita de uma reforma na política
criminal, de modo que o próprio estado existe muitas falhas que ao longo do
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desenvolvimento social que
desenvolvimento da sociedade.

deveria

a

ciência

jurídica

acompanhar

o
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A INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §18, DA CF/88, AOS SERVIDORES
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No contexto da reforma da previdência capitaneada pela Emenda
Constitucional nº 103/2019, foi editada a Lei 13.954/2019, que promoveu uma
reforma no Sistema de Proteção Social dos militares, trazendo em seu bojo, dentre
diversas outras medidas, norma prescritiva para incidência de contribuição social
previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com
alíquota igual à aplicável às Forças Armadas. Vejamos, então, a redação dada ao
artigo 24-C, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969:

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da
remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com
alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é
destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos
militares.
De seu turno, a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, que trata das pensões
dos militares das Forças Armadas, instituiu as contribuições dos inativos e pensionista
militares da seguinte forma:

“Art. 1º São contribuintes obrigatórios da pensão militar,
mediante desconto mensal em folha de pagamento, os
militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.
“Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre
as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre
o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão
militar.
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§ 1º A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete
e meio por cento. (Renumerado do parágrafo único pela Lei
nº 13.954, de 2019)
§ 2º A alíquota referida no § 1º deste artigo será:
pela Lei nº 13.954, de 2019)

(Incluído
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I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de
2020; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)
II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro
de 2021.
Neste contexto, considerando que o artigo 40, § 18, da Constituição Federal,
prescreve que incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio dos servidores civis que
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para
os servidores titulares de cargos efetivos, passou-se a se questionar a
constitucionalidade da tributação da totalidade dos proventos de inatividade dos
militares.
No bojo dessa discussão, muitos militares da inatividade e pensionistas
passaram a questionar judicialmente a tributação da totalidade de seus proventos e
pensões em função do que prescreve o artigo 40, § 18, da Constituição Federal,
defendendo a aplicação de tal dispositivo também para os servidores militares,
inclusive com indicação do princípio da isonomia como lastro da tese.
Todavia, data máxima vênia, a pretensão de se estender a não incidência de
tributação sobre a faixa remuneratória correspondente até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social aos militares
não se sustenta juridicamente, seja em razão da norma estabelecida artigo 40, § 18,
da Constituição Federal, não se aplicar aos servidores militares, seja em razão da
inexistência de ofensa à isonomia.
Neste contexto, é necessário observar que o regime de proteção social dos
militares não se confunde com o que é aplicável aos servidores públicos civis (RPPS).
São regimes de previdência distintos, cada um com suas regras próprios.
Em verdade, a Constituição Federal conferiu tratamento especial aos
servidores militares em relação aos demais servidores públicos, tratando dos
servidores públicos no seu Capítulo VII, com a Seção II dedicada às regras aplicáveis
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aos servidores civis e a Seção III cuidando das normas relativas aos Militares dos
Estados e do Distrito Federal.
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A norma veiculada no 40, §18, da Constituição Federal, é
inquestionavelmente aplicável ao regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargos efetivos, que não se confunde com o sistema de
proteção social a que se submetem os militares.
Do ponto de vista da isonomia, igualmente não há como um sistema ser
utilizado como paradigma do outro. Se de um lado os servidores civis aposentados
e pensionistas foram beneficiados com uma faixa de não incidência de contribuição
previdenciária, correspondente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do
RGPS, os militares gozam de alíquota tributária reduzida de 9,5%, enquanto os
servidores civis são tributados no percentual mínimo de 14%. Da mesma forma,
enquanto os proventos de inatividade dos militares são calculados com base no
soldo integral do posto ou da graduação que possuíam por ocasião da transferência
para a inatividade remunerada, os proventos de aposentadoria dos servidores civis
não podem ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência
Social.
A respeito do tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em recente
julgado, da relatoria do Eminente Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo,
firmou entendimento no sentido de que após o advento da Emenda Constitucional
18/1998, apenas nos casos expressamente previstos na Constituição é que as
disposições dirigidas aos servidores públicos civis podem ser estendidas aos
militares, pelo que concluiu ser inaplicável o artigo 40, §18, da Constituição Federal
aos militares, nos seguintes termos:

DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA CUJO TEOR DEFERIU O
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, DETERMINANDO QUE
O ESTADO DE ALAGOAS E A ALAGOAS PREVIDÊNCIA SE
ABSTIVESSEM DE COBRAR/DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA SOBRE
PARCELA QUE NÃO EXCEDE O LIMITE DO TETO DO REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APÓS O ADVENTO DA EC N.º
18/1998, APENAS NOS CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS
NA CONSTITUIÇÃO É QUE AS DISPOSIÇÕES DIRIGIDAS AOS
SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS) PODERIAM SER ESTENDIDAS
AOS MILITARES. COM A EC N.º 41/2003, NÃO MAIS EXISTE
REFERÊNCIA, NA SEÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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CORRESPONDENTE AOS "MILITARES DOS ESTADOS, DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS" DE INCIDÊNCIA DE
OUTROS PARÁGRAFOS DO ART. 40 DA CF/88 ALÉM DO §9º.
INAPLICABILIDADE DO TEXTO INSCULPIDO NO ART. 40, §18,
DA CF/88 PARA OS MILITARES. LEI FEDERAL N.º 13.954/2019
QUE, AO ALTERAR O DECRETO-LEI Nº 667, DE 02 DE JULHO DE
1969, CUJO TEOR REORGANIZA AS POLÍCIAS MILITARES E OS
CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS, DOS
TERRITÓRIOS
E
DO
DISTRITO
FEDERAL,
PREVÊ
EXPRESSAMENTE QUE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DOS MILITARES DOS ESTADOS SERÁ CALCULADA SOBRE A
INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO, UMA VEZ QUE O ART. 24-F DO
DECRETO-LEI Nº 667/1969, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA
LEI FEDERAL N.º 13.954/2019, AO GARANTIR TAL INSTITUTO
AOS MILITARES, PRETENDEU SOMENTE RESGUARDAR OS
CRITÉRIOS PARA A OBTENÇÃO DA INATIVIDADE E
CONCESSÃO DA PENSÃO MILITAR, ALÉM DA FORMA DE
CÁLCULO DOS PROVENTOS E PENSÕES. DISPOSITIVO LEGAL
QUE NÃO CONFERIU DIREITO ADQUIRIDO AOS TRIBUTOS QUE
INCIDIRÃO SOBRE ESSA REMUNERAÇÃO. PEDIDO DO
AGRAVADO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS "PARCIAIS". NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA, A FIM DE AFERIR A
PARTE SUCUMBENTE. DECISUM AGRAVADO REFORMADO
PARA INDEFERIR O PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
(Número do Processo: 9000077-24.2020.8.02.0000; Relator
(a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca: Foro de
Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento:
14/10/2020; Data de registro: 14/10/2020)
Na realidade, o que se percebe é que, no bojo do conjunto normativo de
cada regime, o sistema de proteção social dos militares, especialmente no que tange
à cobertura dos eventos inatividade e morte dos titulares, é muito mais benéfico do
que os demais regimes previdenciários existentes no ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, sob ótica nenhuma se pode cogitar em ofensa à isonomia em função da
tributação da totalidade dos proventos de inatividade e pensões militares.
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Então, diante das breves reflexões feitas linhas acima, que, evidentemente,
estão longe de esgotar a matéria, é possível perceber que o sistema de proteção
social aplicável aos militares constitui-se de um arcabouço normativo próprio que
não se confunde com os demais regimes previdenciários vigentes no ordenamento
jurídico brasileiro, não lhes sendo aplicáveis as normas dos regimes próprios dos
servidores civis e muito menos as regras do Regime Geral de Previdência Social.
Assim, é possível concluir que a norma estabelecida artigo 40, § 18, da
Constituição Federal, que trata da não incidência de contribuição sobre a faixa
remuneratória correspondente até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social, não se aplica aos servidores militares, de modo
que não se verifica qualquer mácula na incidência de contribuição social
previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares, ativos ou inativos, e
de seus pensionistas, na forma do artigo 24-C, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho
de 1969, com redação dada Lei 13.954/19.
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RESUMO: O presente artigo visa nalisar a redução da alienação parental no contexto
familiar a partir da aplicabilidade da guarda compartilhada. Dados estatísticos do
Registro Civil demonstram um aumento significativo de divórcios no Brasil, em
especial, os de natureza não consensual. Geralmente essas uniões são dissolvidas em
ritmos de disputas, discórdias, mágoas e angústias, fatores estes que contribuem
para a alienação parental. Diante desta conjuntura, o tema torna-se de grande
relevância social e jurídica, ao buscar alternativas no ordenamento jurídico brasileiro
capaz de reduzir esta problemática no ambiente familiar. Este estudo propõe-se a
responder a seguinte questão norteadora: A alienação parental no meio familiar
pode ser reduzida com a aplicabilidade do instituto da guarda compartilhada? A
metodologia utilizada baseou-se na abordagem qualitativa, utilizando-se quanto aos
objetivos a pesquisa exploratória e em relação aos procedimentos técnicos
metodológicos a pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que a guarda compartilhada é
um importante instrumento na redução da alienação parental no ambiente familiar,
a partir do momento em que a norma jurídica garante à convivência igualitária e
equilibrada dos pais separados com os filhos. A cogestão na autoridade parental e
a pluralização de responsabilidades funcionam como freio a uma guarda individual
nociva, exigindo assim, um cooperativismo familiar.
PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental. Família. Guarda Compartilhada.
ABSTRACT: This article aims to analyze the reduction of parental alienation in the
family context based on the applicability of shared custody. Statistical data from the
Civil Registry show a significant increase in divorces in Brazil, especially those of a
non-consensual nature. Usually these unions are dissolved in rhythms of disputes,
disagreements, sorrows and anxieties, factors that contribute to parental alienation.
In view of this conjuncture, the theme becomes of great social and legal relevance,
when seeking alternatives in the Brazilian legal system capable of reducing this
problem in the family environment. This study aims to answer the following guide
question: Can parental alienation in the family environment be reduced with the
applicability of the shared custody institute? The methodology used was based on
the qualitative approach, using exploratory research and in relation to
methodological technical procedures the bibliographic research. It was concluded
that shared custody is an important instrument in reducing parental alienation in the
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family environment, from the moment the legal norm guarantees the egalitarian and
balanced coexistence of separated parents with their children. Co-management in
parental authority and the pluralization of responsibilities act as a brake on harmful
individual custody, thus requiring family cooperativism.
KEYWORDS: Parental Alienation. Family. Shared Guard.
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parental: diferenças, causas e consequências sobre o menor alienado; 3. Guarda
compartilhada e o ordenamento jurídico; 3.1 O instituto da guarda compartilhada e
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para reduzir a alienação no contexto familiar; 5. Conclusão; 6. Referências
1.INTRODUÇÃO
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que
cerca de 80% dos filhos de pais separados foram ou são vítimas de atos de alienação
parental, mesmo o Brasil sendo o primeiro país a tipificar esses atos em lei.
Em 2013, de acordo com a Estatística do Registro Civil o país registrou 139.627
casos de divórcios concedidos, destes 87.065 foram de natureza não consensual,
geralmente dissolvidas em clima de conflitos e sentimentos negativos, fatores que
contribuem para o desencadeamento da alienação parental no ambiente familiar.
Diante deste cenário, torna-se importante enquanto pesquisador e futuro operador
do Direito, buscar alternativas para reduzir essa prática, pois a perpetuação deste
instituto, retira do menor o conhecimento sobre suas conjecturas afetivas,
psicológicas e familiares, tornando-o um mero fantoche de um litígio que nunca lhe
pertenceu.
Analisando os dados do Registro Civil, em relação aos responsáveis pela
guarda dos filhos obtém-se os seguintes resultados: 7.224 ficaram com o marido,
120.464 ficaram com a mulher, 9.560 com ambos os cônjuges, 1.419 com outros e
960 sem declaração. Essas estatísticas demonstram que a maioria dos menores ficam
sobre a responsabilidade da mulher.
Ressalta-se que é assegurado pela Constituição Federal de 1988, o direito da
criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família. O
relacionamento destes com os pais de forma concomitante é de fundamental
importância para o seu pleno desenvolvimento. Por estes motivos, foram
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sancionadas no Brasil, as Leis nº 12.318/10 e nº 13.058/14, que dispõem sobre o
instituto jurídico da Guarda Compartilhada.
O presente trabalho tem por objetivo geral analisar a redução da alienação
parental no contexto familiar a partir da aplicabilidade da guarda compartilhada.
E tem como objetivos específicos: a) Estudar o instituto família e sua evolução
jurídica e social; b) Identificar as causas que contribuem para a alienação parental
no meio familiar e as consequências para o menor alienado; c) Pesquisar os
institutos da alienação parental e guarda compartilhada a partir das legislações
previstas no ordenamento jurídico brasileiro e nas doutrinas; d) Verificar os
instrumentos jurídicos disponíveis para inibir ou reduzir os efeitos da alienação
parental no contexto familiar.
A metodologia utilizada neste estudo baseou-se na abordagem qualitativa,
quanto aos objetivos empregou-se a pesquisa exploratória e em relação aos
procedimentos técnicos metodológicos a pesquisa bibliográfica. Ressalta-se que
este artigo dialoga com os doutrinadores: ALMEIDA JÚNIOR (2010), AKEL (2018),
BARBOZA (1997), CARBONERA (2000), CARVALHO (2015), DAMASCENO (2018),
DINIZ (2011), FONTES (2008), MADALENO (2018), RAMOS (2005), SILVA (2011),
TEPEDINO (1999), QUINTAS (2009), dentre outros. E com as legislações vigentes
previstas no ordenamento jurídico brasileiro referente aos institutos da Alienação
Parental e Guarda Compartilhada.
2.ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO FAMILIAR
2.1 FAMÍLIA: EVOLUÇÃO JURÍDICA E SOCIAL
No sentido técnico, para Diniz (2011, p. 31) “família é o grupo fechado de
pessoas, composto dos pais e filhos, e, para efeitos limitados, de outros parentes,
unidos pela convivência e afeto numa mesma economia e sob mesma direção”. Para
Ramos (2005, p. 25) família “é a célula mater da sociedade, sendo fundamental para
a sobrevivência da espécie humana, caracterizando-se pela união de pessoas
vinculadas por laços de afeto (real ou presumido) num contexto de conjugalidade ou
parentalidade”.
Todavia, antes da Constituição Federal de 1988 o instituto família estava
juridicamente restrito aos laços matrimoniais. O Código Civil de 1916, afirmava que
o matrimônio era o assento básico da família, de modo que o direito deveria ocuparse basicamente das relações familiares que compreendiam o casamento e o pátrio
poder. Esse entendimento jurídico alcançou níveis constitucionais, estando presente
nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967, as quais asseguravam que a família
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legítima era constituída por meio do casamento e o matrimônio era indissolúvel
(BARBOZA, 1997, p. 16).
A promulgação da Carta Magna de 1988, rompeu com a referida concepção,
o conceito de família estendeu-se para além do matrimônio, reconhecendo também
como família a união estável e as monoparentais, conforme expresso em seu art. 226:
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
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§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou
privadas.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações (BRASIL, 2019, p. 178).
A Constituição Federal de 1988 trouxe inúmeras inovações na estrutura
familiar. A proteção da instituição familiar, como centro de produção e reprodução
dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, deu lugar à tutela jurídica da
família como núcleo de desenvolvimento da personalidade dos filhos e de promoção
da dignidade de seus membros (TEPEDINO, 1999, p. 87).
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O ser humano passa a ser o preâmbulo da discussão jurídica, em detrimento
do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A implementação deste princípio no
ordenamento jurídico brasileiro, resguardou a família o direito da não
obrigatoriedade de seguir um modelo padronizado, sendo vedada qualquer tipo de
discriminação em virtude da origem da filiação.
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A Constituição Federal de 1988 impôs ao Estado o dever de assegurar
proteção à família na pessoa de cada um dos membros que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência doméstica (art. 226, § 8º).
2.2 ALIENAÇÃO PARENTAL E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Para Oliveira (2015, p. 9) a alienação parental é “uma forma de induzir ou
promover o afastamento da criança ou do adolescente da convivência com o outro
genitor causando prejuízo na manutenção dos vínculos com este, como interferindo
negativamente na formação psicológica da criança ou do adolescente”.
Para Almeida Júnior (2010, p. 8) “a alienação parental funciona como uma
campanha de desmoralização feita por um dos genitores em relação ao outro ou por
alguém que possua a guarda da criança”. Esse instituto jurídico consiste em uma
técnica de tortura psicológica realizada junto ao menor para que o mesmo passe a
odiar e desprezar o outro genitor, afastando-se do mesmo.
Geralmente a alienação parental ocorre no processo de separações dos pais,
quando estes passam a denegrir a imagem um do outro, fazendo com que o menor
tenha uma imagem inversa do pai ou da mãe.
No intuito de amenizar os atos de alienação parental foi sancionada a Lei nº
12.318, no dia 26 de agosto de 2010. De acordo com seu art. 2º, considera-se ato de
alienação parental:
(...) a interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores,
pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob
a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor
ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este (BRASIL, 2010, p. 1).
Este dispositivo jurídico, conferiu maiores poderes aos juízes, a fim de
preservar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, vítimas de abusos
causados por seus responsáveis, punindo ou inibindo eventuais descumprimentos
dos deveres inerentes à autoridade dos pais ou decorrente da tutela ou guarda do
menor.
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Segundo o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.318/2010 são formas
exemplificativas de alienação parental, além dos atos declarados pelo juiz ou
constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade ou maternidade;
II - dificultar o exercício da autoridade parental;
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III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivência familiar;
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência
deles com a criança ou adolescente;
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós
(BRASIL, 2010, p. 1).
De acordo com o art. 6º da supracitada lei, ao ser caracterizado os atos típicos
de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá,
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou
criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar
seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado;
III - estipular multa ao alienador;
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IV - determinar
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou

V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão;
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VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII - declarar a suspensão da autoridade parental (BRASIL, 2010,
p. 2).
A prática de atos de alienação parental acarreta consequências para ambas às
partes, tanto para o alienador como para as vítimas e, por conseguinte, para toda a
família dos entes envolvidos. Em meio a esse cenário conflituoso de disputas,
rancores, mágoas e dissabores, o menor é o mais prejudicado por não contar com
uma estrutura emocional adequada para entender o que está se passando.
2.3 ALIENAÇÃO PARENTAL E A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL: DIFERENÇAS,
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS SOBRE O MENOR ALIENADO
A Alienação Parental é a fase que precede a Síndrome da Alienação Parental
(SAP), “quando ainda não está introjetado na mente das crianças o aborrecimento
do pai alienador em desfavor do alienado, é a fase centrada no comportamento
parental” (MADALENO; MADALENO, 2018, p. 43).
Segundo Madaleno e Madaleno (2018, p. 42) a lei brasileira não adota a
conotação de síndrome em virtude de não constar na Classificação Internacional das
Doenças (CID) e por se referir ao conjunto dos sintomas provocados pela alienação
parental ou alijamento da prole em desfavor de um genitor ou mesmo da família
estendida. A legislação pátria apenas trata desta exclusão proposital e não de seus
sintomas e consequências. Contudo, ressalta-se que não se pode falar da Alienação
Parental dissociando-se de seus efeitos nefastos e rede de atuação, aqui
denominados de Síndrome da Alienação Parental (SAP).
A SAP é um distúrbio da infância caracterizado pela doutrinação do menor,
usualmente por parte do genitor guardião, a fim de alienar o outro progenitor da
vida da criança. Essa síndrome se inicia com uma campanha que visa denegrir a
imagem do pai ou da mãe, geralmente aquele que não possui a guarda, até que o
infante possa contribuir espontaneamente como os insultos, que, por sua vez, são
injustificados ou exacerbados. O genitor que sofre a alienação passa a ser visto como
um estranho, que fará mal a seu filho (MADALENO; MADALENO, 2018, p.45).
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De acordo com Carvalho (2015, p. 32) os principais sintomas da Síndrome da
Alienação Parental são: a) Campanha denegritória contra o genitor alienado; b)
Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação; c) Falta de
ambivalência (existência de sentimentos antagônicos, por exemplo, amor e ódio); d)
O fenômeno do pensador independente; e) Ausência de culpa sobre a crueldade
e/ou a exploração contra o genitor alienado; f) Apoio automático ao genitor alienado
no conflito parental e; g) Presença de encenações encomendadas.
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Com base nos estudos realizados por especialistas da área, Madaleno e
Madaleno (2018) descrevem três estágios da Síndrome da Alienação Parental:
a)
O tipo ligeiro ou estágio I leve: a visitação ocorre quase
sem problemas, com alguma dificuldade apenas quando se dá
a troca entre os genitores. O menor mostra-se afetivo com o
progenitor alienado. (...) Na ausência do genitor alienante,
porém, o menor o defende e o apoia pontualmente, sendo
também baixa a presença de encenações e situações
emprestadas.
b) O tipo moderado ou estágio II médio: o motivo ou tema das
agressões torna-se consistente e reúne os sentimentos e
desejos do menor e do genitor alienante, criando uma relação
particular entre eles, que os torna cúmplices. Os conflitos na
entrega do menor antes ou após as visitas são habituais, e a
campanha de difamação é intensificada, atingindo esferas que
antes não atingia. O vínculo afetivo começa a se deteriorar, há
o distanciamento qualitativo, não apenas com relação ao
progenitor, mas também em relação à sua família.
c) O tipo grave ou estágio III grave: os menores encontram-se
extremamente perturbados, por isso as visitas são muito
difíceis ou não ocorrem. Caso ainda haja visitação, ela é repleta
de ódio, difamações, provocações ou, ao contrário, as crianças
emudecem, ficam como entorpecidas ou até mesmo tentam
fugir. O habitual é que o pânico, as crises de choro, explosões
de violência e gritos do menor impeçam a continuidade do
regime de visita (MADALENO E MADALENO, 2018, p. 47).
Trindade (2007, p. 18) corrobora que os conflitos entre os genitores podem
aparecer na criança sob forma de ansiedade, medo e insegurança, isolamento,
tristeza e depressão, comportamento hostil, falta de organização, dificuldades
73

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

escolares, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de
identidade ou imagem, sentimento de desprezo, culpa dupla personalidade,
inclinação ao álcool e as drogas, e, em casos mais extremos, ideias ou
comportamentos suicidas.
Para Silva (2002, p. 54), sem o tratamento adequado a Síndrome da Alienação
Parental produzir sequelas sobre o menor, capazes de permanecer durante toda a
vida. Os comportamentos abusivos sobre o infante instaura vínculos patológicos,
promovendo convivência contraditória da relação entre o pai e a mãe, criando
imagens distorcidas das figuras paternas e maternas, provocando um olhar
destrutivo e maligno sobre as relações amorosas como um todo.
Ressalta-se que a prática da Alienação Parental fere de forma direta os
princípios básicos das pessoas regidos e protegidos pela Constituição Federal de
1988.
3. GUARDA COMPARTILHADA E O ORDENAMENTO JURÍDICO
3.1 O INSTITUTO DA GUARDA E SUAS MODALIDADES
Para Carbonera (2000, p. 64) a guarda é um instituto jurídico através do qual
“se atribui a uma pessoa, o guardião, um complexo de direitos e deveres a serem
exercidos com o objetivo de proteger e prover as necessidades de desenvolvimento
de outra que dele necessite”, colocada sob sua responsabilidade em virtude de lei ou
decisão judicial.
Madaleno e Madaleno (2018, p. 35) compartilham do pensamento que a
guarda é “um dos aspectos mais importantes dos efeitos do divórcio de um casal,
uma vez que decide questões relativas às pessoas emocionalmente mais vulneráveis
da relação, por não possuírem sua capacidade de discernimento totalmente
formada”.
No ordenamento jurídico brasileiro a guarda está regulamentada no Código
Civil de 2002, nos arts. 1.583 a 1.590 e 1.643, II; no Estatuto da Criança e do
Adolescente, nos artigos 33 a 35, os quais falam da guarda propriamente dita, com
base nos princípios constitucionais dispostos nos arts. 227 e 229 da Constituição
Federal de 1988; na Lei nº 11.698/2008 e na Lei nº 13.058/2014.
O atual Código Civil regula as modalidades de guarda unilateral e
compartilhada, conforme definições a seguir.
3.1.1 Guarda Unilateral
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Conhecida também como guarda exclusiva, é aquela atribuída somente a um
dos genitores ou a alguém que o substitua, estando prevista no art. 1.583, § 1º, do
Código Civil de 2002. Para Silva (2008, p. 122), nesta modalidade “o genitor que tem
a guarda do filho exercerá sua autoridade parental em toda a extensão, por estar de
fato vinculado ao filho. O outro sofre o enfraquecimento de seus poderes paternos.
Pode-se dizer que, na realidade, os direitos se tornam desiguais”.
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Ressalta-se que até a entrada em vigor da Lei nº 11.698/08, no Brasil, a guarda
exclusiva do menor era quase sempre atribuída a um dos genitores que estivesse em
melhores condições de exercê-la, e ao outro cônjuge, era atribuído o direito de visita,
podendo no entanto, ser acordado entre as partes o modelo de guarda desejado
(art. 1.584, CC).
Segundo Oliveira (2015, p. 8) esse panorama foi modificado com a inserção
da guarda compartilhada no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei nº 11.698/08
de 13 de junho de 2008, que alterou os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
3.1.2 Guarda Compartilhada
A guarda compartilhada decorre do direito constitucional à convivência
familiar, direito fundamental e constitucionalmente assegurado e previsto no art. 227
da Carta Magna:
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, 2019, p.
132).
A Lei nº 11.698/2008, inseriu expressamente em nossa legislação, a guarda
compartilhada, a qual era indeferida por alguns magistrados, que alegavam não
haver uma lei que regulamentasse tal pedido. Para Fontes (2008, p. 1), “este
dispositivo jurídico veio apenas regularizar um direito já existente de forma implícita
em nosso país”.
Todavia, em 22 de dezembro de 2014, novas mudanças legislativas em relação
ao instituto Guarda Compartilhada ocorreriam. Nesta data foi sancionada a Lei nº
13.058/2014, chamada de Lei da Igualdade Parental, que buscava aprimorar os
avanços obtidos com a lei anterior. A nova lei definiu a expressão “guarda
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compartilhada” e dispôs sobre a aplicação desse instituto jurídico, alterando os
arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil Brasileiro.
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O novo dispositivo trouxe a consolidação da igualdade parental entre os
genitores com a efetiva corresponsabilização dos pais, como também o tempo
igualitário de convivência com os filhos e, ainda, a utilização desse modelo de guarda
legal mesmo nas hipóteses de divergências e litígio entre as partes (AKEL, 2018, p.
38).
Com a “nova” guarda compartilhada em nosso ordenamento jurídico como
modelo legal vigente, todas as questões referentes aos filhos deverão
necessariamente ser resolvidas por ambos os genitores, deixando, assim, de existir
por parte de um dos genitores o exercício de “posse” sobre o filho e a possiblidade
de limitação no exercício do poder familiar, que é inerente de ambos os pais.
De acordo com Grisard Filho (2002) apud Oliveira (2015) a guarda
compartilhada tem como objetivo dar continuidade ao exercício da autoridade
parental, sendo entendida como:
(...) um plano de guarda onde ambos os genitores dividem a
responsabilidade legal pela tomada de decisões importantes
relativas aos filhos menores, conjunta e igualitariamente.
Significa que ambos os pais possuem exatamente os mesmos
direitos e as mesmas obrigações em relação aos filhos
menores. Por outro lado, é um tipo de guarda no qual os filhos
do divórcio recebem dos tribunais o direito de terem ambos os
pais, dividindo de forma mais equitativa possível, as
responsabilidades de criarem e cuidarem os filhos. (GRISARD,
2002 apud OLIVEIRA, 2015, p.13).
Este intuito tem por objetivo garantir o princípio do melhor interesse do
menor, bem como a igualdade entre os genitores, tornando possível aos pais que
não detém a guarda dos filhos a manutenção do vínculo afetivo.
Por meio da guarda compartilhada, mesmo havendo ruptura da relação
conjugal a corresponsabilidade dos genitores continuará em condições de igualdade.
3.2 GUARDA COMPARTILHADA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
No Brasil, inicialmente, embora os tribunais tenham sido muito cautelosos
com relação à aplicação da guarda compartilhada, esta passou a ser vista como uma
das melhores possibilidades para diminuir os sofrimentos dos filhos após a ruptura
do vínculo conjugal (OLIVEIRA, 2015, p. 28).
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Para Kroth e Sarreta (2016, p. 508) “a guarda compartilhada pode vir a ser um
mecanismo para evitar a alienação parental, eis que esta tende a se manifestar, em
sua maioria, em situações em que a criança tem um convívio muito mais próximo
com um dos genitores em relação ao outro”. Entretanto, alguns autores não
compartilham deste pensamento, dentre os quais, Ana Akel (2018, p.39) que apesar
de defender a guarda conjunta e acreditar que a mesma é a ideal e mais benéfica
para a criança, discorda com o texto da lei, quando este estabelece que a guarda
compartilhada poderá ser aplicada também diante de litígio entre os pais, conforme
transcrição do art. 1.584, § 2º, da Lei nº 13.058/14:
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à
guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não
deseja a guarda do menor (BRASIL, 2014, p. 1).
Para autora, tal posição contraria o interesse do menor, garantido
constitucionalmente:
Os pais não precisam ser amigos, no entanto, é descabido, a
meu ver, pensar em efetivo exercício da guarda compartilhada
numa relação de litígio, sentimento de ódio e beligerância
entre os genitores, em que as crianças serão obrigadas a
conviver diuturnamente com brigas e conflitos de naturezas
diversas. Entendo que tal situação não trará consequências
positivas, benéficas nem tampouco estabilidade emocional aos
menores, desnaturando o verdadeiro sentido da guarda
compartilhada (AKEL, 2018, p. 39).
A Lei nº 13.058/14, divide opiniões entre doutrinadores e operadores do
Direito, alguns acreditam que a guarda compartilhada enaltece o direito do menor
em conviver com seus pais, independentemente dos conflitos existentes entre seus
genitores. Nota-se que o ordenamento busca garantir à criança e ao adolescente o
acesso constante aos pais, reconhecendo os genitores como igualmente essenciais
para o pleno desenvolvimento dos filhos em comum.
Todavia, existe os que condenam, por compartilharem do pensamento que
as desavenças conjugais irão refletir (in)diretamente no infante. Para outros, o texto
é infeliz, pois permite interpretações distintas, gerando confusão entre guarda
compartilhada e alternada, bem como em relação ao parâmetro de fixação do
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§2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio
com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada
com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as
condições fáticas e os interesses dos filhos.
§3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada
base de moradia dos filhos será aquela que melhor
atender aos interesses dos filhos (BRASIL, 2014, p.
1).
Neste mesmo sentido, colaboram Coltro e Delgado (2018, p. 10) ao afirmar
que “a lei não contribuiu para uma correta compreensão do instituto pelos
operadores do Direito, pois confunde a guarda compartilhada com a guarda
alternada”. Segundo os autores a primeira implica, basicamente, o compartilhamento
de decisões e responsabilidades. A segunda compreende, normalmente, a
alternância de residências.
4 GUARDA COMPARTILHADA: UMA ALTERNATIVA PARA REDUZIR A
ALIENAÇÃO PARENTAL NO CONTEXTO FAMILIAR
A guarda compartilhada como anteriormente exposto, foi introduzida no
ordenamento jurídico brasileiro com a intenção de proporcionar ao infante a
oportunidade de relacionar-se tanto com o pai como com a mãe, reconhecendo que
ambos tem responsabilidade sobre ele, embora possa conviver com um dos
genitores maior parte do tempo.
Este instituto permite a efetiva e plena coparticipação na vida e
desenvolvimento do menor. Partindo desta premissa, apresenta-se a seguir a guarda
compartilhada como uma alternativa para reduzir à alienação parental no ambiente
familiar.
Para Quintas (2009, p. 89) a “colocação da guarda compartilhada como regra
na ruptura do relacionamento conjugal, desestimula o uso de mecanismos agressivos
para garantir a decisão judicial favorável aos interesses de um dos pais”. O receio de
perder a criança, por vezes, revela-se capaz de cegar um genitor inseguro, que passa
a perceber artimanhas como aceitáveis no contexto da disputa pela guarda desta.
Entretanto, quando a guarda é compartilhada, o contato com o genitor nãoresidente, em teoria, é constante, tornando o filho menos suscetível a acreditar em
acusações levianas e sem fundamento.
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Para a autora, a guarda compartilhada “é uma lembrança constante para os
pais de que o fim da relação entre eles não nega a relação com os filhos” (QUINTAS,
2009, p. 90).
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Damasceno (2018, p. 12) “afirma que a guarda compartilhada não funciona
como um antídoto à Alienação Parental, mas como um instrumento de combate à
atuação mononuclear de um dos pais em relação a prole”. Trata-se de uma
alternativa para romper o monopólio e o poder de uma referência familiar sobre a
outra, procurando a coexistência dos mais plurais e distintos modelos parentais e
familiares no desenvolvimento do infante, no sentido de tentar garantir um ajuste
emocional e uma convivência familiar plena. Para autora, ao possibilitar o convívio
com outro parente, busca-se resgatar no infante a compreensão e amplitude da
família, significa acima de tudo, devolvê-lo a um núcleo familiar e, principalmente,
dotá-lo de uma identidade familiar.
Silva (2011, p. 16) ressalta que “a alienação parental é instalada através da
obstrução de visitas, sendo a distância temporal dos contatos fator essencial na
campanha de difamação”. Ciente do aspecto referido, a modalidade compartilhada
possui toda uma estrutura voltada a garantir a convivência contínua entre os
genitores e a prole, não restringida aos finais de semanas impostos pelo judiciário.
Para Brandão e Lima (2016, p. 8), a guarda compartilhada “possibilita uma
criação e uma educação mais participativa para os genitores, dificultando a alienação
parental, uma vez que o contato familiar são mantidos da forma mais semelhante
possível àquela relação existente antes do rompimento conjugal”.
Considerado o interesse prioritário dos filhos, a constante convivência dificulta
a propagação de comportamentos alienadores, além de a divisão de todas as
responsabilidades, e não apenas a financeira, minimizar possíveis ressentimentos e
evitar a sobrecarga em cima de um dos genitores (SILVA, 2008, p. 23).
Assim sendo, a aplicação da guarda compartilhada surge como possível
instrumento de redução da alienação parental, enquanto forma de superação das
limitações da guarda unilateral, protegendo a criança e ao adolescente dos enormes
prejuízos psicológicos advindos do ressentimento contra um dos pais e da vazia
sensação de abandono.
A ampla convivência garante a permanência dos vínculos afetivos e a
influência de ambos os genitores na formação e educação dos filhos.
5 CONCLUSÃO
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As doutrinas e os dispositivos legais que regulamentam a Guarda
Compartilhada, entendem que esta modalidade, apresenta-se mais saudável e viável
do que a guarda unilateral, pois a assistência dos pais em iguais condições, permite
um equilíbrio emocional aos filhos.
Ressalta-se que os objetivos deste estudo foram alcançados, bem como a
questão norteadora respondida, ao constatar que a guarda compartilhada
apresenta-se como alternativa para a redução da alienação parental no âmbito
familiar, ao atender e garantir os direitos fundamentais de proteção integral à criança
e ao adolescente assegurado pela Constituição Federal de 1988.
A Guarda Compartilhada possibilita aos genitores uma coparticipação nas
decisões relacionadas ao bem estar do menor, diminuindo a incidência da
alienação parental, pois o contato e a convivência familiar são mantidos da forma
que antes do rompimento conjugal. A ampla convivência entre o menor e ambos
os genitores garantem a permanência dos vínculos afetivos.
Este instituto jurídico tem como escopo manter entre pais e filhos uma
convivência estreita, contínua, cotidiana e harmoniosa, não havendo lugar para
brigas, discórdia, injúria e difamação entre os genitores. Evitando assim, uma
incubadora para a alienação parental.
A aplicação conjunta e dialética, dos dispositivos legais das Leis nº
12.318/10 e nº 13.058/14, traz um mecanismo esperançoso e eficaz àqueles que
são vítimas desta prática tão perversa, propulsora de tantos prejuízos à sociedade,
que é a Alienação Parental.
Observa-se que a aplicação da guarda compartilhada como mecanismo de
combate à alienação parental, reafirma a igualdade parental desejada pela
Constituição Federal, levando em consideração o melhor interesse das crianças e
adolescentes. Trazendo como vantagem principal a possibilidade de uma boa
administração das funções parentais, diante da quebra do vínculo conjugal, bem
como um relacionamento familiar harmonioso e saudável.
Para que a guarda compartilhada possa contribuir de maneira satisfatória na
criação do menor, faz-se necessário uma comunicação eficaz e respeitosa entre os
genitores, além de disponibilidade para atender as necessidades dos filhos, para que
os mesmos se sintam protegidos e não objeto de disputa.
REFERÊNCIAS

80

www.conteudojuridico.com.br

AKEL, A. Guarda compartilhada – uma nova realidade para o direito de família
brasileiro. In: COLTRO, A.; DELGADO, M. (Coord.). Guarda compartilhada. 3. ed. ver.
at. São Paulo: Editora Florense Ltda, 2018.
ALMEIDA JÚNIOR, J. Comentários à lei da alienação parental – Lei nº 12.318, de
26 de agosto de 2010. Revista Síntese Direito de Família, vol. 12, nº 62, out/nov,
2010.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

BARBOZA, H. O direito de família brasileiro no final do século XX. In: BARRETO, V.
(Org.). A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
BRANDÃO, A.; LIMA, A. Guarda compartilhada: uma solução para a alienação
parental?. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n.
4753, 6 jul. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/50176>. Acesso em: 31
de outubro de 2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (recurso eletrônico).
Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2019. Disponível
em:
<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf>.
Acesso em: 27 de setembro de 2020.
________. Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso
em: 15 de outubro de 2020.
________. Lei Nº 11.698, de 13 de junho de 2008. Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para instituir e disciplinar a guarda
compartilhada. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Lei/L11698.htm>. Acesso em: 15 de outubro de 2020.
________. Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental
e altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>. Acesso
em: 15 de outubro de 2020.
________. Lei Nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Altera os arts. 1.583, 1.584,
1.585 e 1.634 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para
estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua
aplicação.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Lei/L13058.htm>. Acesso em: 15 de outubro de 2020.

81

www.conteudojuridico.com.br

CARBONERA, S. A guarda de filhos na família constitucionalizada. Porto Alegre:
Fabris, 2000.
CARVALHO, D. Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2015.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

COLTRO, A.; DELGADO, M. (Coord.). Guarda compartilhada. 3. ed. ver. at. São Paulo:
Editora Florense Ltda, 2018.
DAMASCENO, M. A guarda compartilhada como mecanismo de combate à
alienação
parental.
Rev.
Unifacs,
2018.
Disponível
em:
< file:///C:/Users/assir/AppData/Local/Temp/5472-21023-1-PB-1.pdf>. Acesso em:
31 de outubro de 2020.
DINIZ, M.H. Curso de Direito Civil Brasileiro. 26ª ed. v.5. São Paulo: Saraiva, 2011.
FONTES, S. Lei Nº 11.698/08: a guarda compartilhada. Set. 2008. Disponível em:
<http://www.lfg.com.br>. Acesso em: 15 de outubro de 2020.
KROTH, M.; SARRETA, C. A guarda compartilhada como mecanismo de prevenção
à alienação parental. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 11, n. 2 /
2016.
MADALENO, A.; MADALENO, R. Síndrome da Alienação Parental: importância da
detecção – aspectos legais e processuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense, 2018.
OLIVEIRA, A. A alienação parental e suas implicações no contexto familiar. In:
OLIVEIRA NETO, A. et al (Coord.). Alienação parental e família contemporânea: um
estudo psicossocial. Recife: FBV/ Devry, 2015.
QUINTAS, M. Guarda compartilhada: de acordo com a Lei nº 11.698/08. Rio de
Janeiro: Forense, 2009.
RAMOS, P. A moderna visão da autoridade parental. In: Guarda compartilhada:
aspectos psicológicos e jurídicos. Porto Alegre: Equilíbrio, 2005.
SILVA, A. A lei sobre guarda compartilhada. 2. ed. São Paulo: JH Mizuno, 2008.
SILVA, D. Guarda Compartilhada e Síndrome de Alienação Parental. 2 ed.
Campinas: Armazém do Ipê, 2011.
SILVA, M. Do pátrio poder à autoridade parental: repensando os fundamentos
jurídicos da relação entre pais e filhos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
82

www.conteudojuridico.com.br

SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA (SIDRA). Disponível em: <
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/registro-civil/quadros/brasil/divorcios-20092013>. Acesso em: 15 de maio de 2020.
TEPEDINO, G. A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: Temas de
Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

TRINDADE, J. Síndrome de alienação parental (SAP). In: DIAS, M. (Coord.). Incesto e
alienação parental: realidades que justiça insiste em não ver. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2007.

83

www.conteudojuridico.com.br

CRIMES SEXUAIS E SUAS ALTERAÇÕES A PARTIR DA LEI Nº 13.718/18: A
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
ALICE NOGUEIRA REZENDE:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Acadêmica finalista do curso de
Bacharel
em
Direito
na
Universidade Luterana do Brasil Campus Manaus.

RUBENS ALVES DA SILVA[1]
(orientador)
RESUMO: Até a edição e aprovação da Lei nº 13.718/2018, os crimes sexuais no Brasil
eram tratados como contravenção penal com base no art. 61 da Lei das
Contravenções Penais. A sexualidade humana sempre foi uma esfera de atenção
intensificada dos governantes religiosos e seculares do pensamento, um campo de
batalha de ideias sobre o que é permitido e o que não é permitido, "normal" e
"desviante". Este artigo teve como objetivo geral, evidenciar os crimes sexuais, mais
precisamente a importunação sexual, a partir da edição da Lei nº 13.718/2018, além
de analisar a proteção da dignidade sexual; evidenciar a violência de gênero contra
a mulher; e mostrar as mudanças e eficácia legislativa relacionadas à legitimidade
para a propositura da ação penal. A relevância do tema da pesquisa se deve
principalmente no fato de que o legislador brasileiro protegeu a dignidade sexual,
preceito fundamental da Constituição Federal de 1988. Esta disposição da Lei
encontra seu desenvolvimento adicional no ordenamento jurídico brasileiro,
modificado os fundamentos do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais
caracterizado por ampla proteção dos direitos e interesses legítimos das pessoas,
principalmente do gênero feminino.
Palavras-Chave: Importunação sexual; Contravenção penal; Violência de gênero.
SUMMARY: Until the enactment and approval of Law No. 13,718/2018, sexual crimes
in Brazil were treated as a criminal offense based on art. 61 of the Criminal
Misdemeanor Law. Human sexuality has always been a sphere of heightened
attention by religious and secular rulers of thought, a battleground of ideas about
what is allowed and what is not allowed, "normal" and "deviant". This article had as
its general objective, to highlight sexual crimes, more precisely sexual harassment,
from the edition of Law nº 13.718/2018, in addition to analyzing the protection of
sexual dignity; evidence of gender-based violence against women; and show the
changes and legislative effectiveness related to the legitimacy for bringing criminal
action. The relevance of the research theme is mainly due to the fact that the Brazilian
legislator protected sexual dignity, a fundamental precept of the Federal Constitution
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of 1988. This provision of the Law finds its further development in the Brazilian legal
system, modified the foundations of the Penal Code and the Criminal Misdemeanor
Law characterized by broad protection of the legitimate rights and interests of
people, especially women.
Key words: Sexual harassment; Criminal misdemeanor; gender violence.
1. INTRODUÇÃO
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Todos os anos, um grande número de mulheres e crianças são vítimas de
crimes sexuais. Assim, não se deve surpreender ao ouvir vozes levantadas no sentido
de denunciar as sentenças, consideradas muito brandas, impostas aos agressores
sexuais no Brasil, principalmente antes do advento da Lei nº 13.718/2018
(importunação sexual), já que este tipo de crime sexual no Brasil era considerado
apenas como uma contravenção penal.
Neste sentido, este artigo teve como objetivo geral, evidenciar os crimes
sexuais, mais precisamente a importunação sexual, a partir da edição da Lei nº
13.718/2018, além de analisar a proteção da dignidade sexual; evidenciar a violência
de gênero contra a mulher; e mostrar as mudanças e eficácia legislativa relacionadas
à legitimidade para a propositura da ação penal.
A relevância do tema da pesquisa se deve principalmente ao fato de que o
legislador brasileiro, na Lei 13.718/2018, protegeu a dignidade sexual, preceito
fundamental da Constituição Federal de 1988.
Do ponto de vista jurídico, o ordenamento jurídico do Brasil contemplava, em
seu Código Penal, diversas figuras penais referentes aos crimes sexuais que poderiam
ser cometidos, legislação que foi significativamente aprimorada ao longo dos
tempos, mas que ganhou versão final, até agora, com a promulgação da Lei nº
13.718/2018.
Do ponto de vista processual, a entrada em vigor desta lei a partir do ano 2018
significou um avanço substancial na modernização do sistema de justiça penal em
geral e, em particular, no reconhecimento da vítima como sujeito processual
interveniente, dando-lhe direitos e garantias que ela não tinha no antigo processo
penal, outorgando ao Ministério Público e a Polícia de dirigir a investigação dos fatos
constitutivos do crime, exercer a ação penal pública e conceder a devida proteção às
vítimas e testemunhas do crime.
Do ponto de vista psicossocial, a literatura especializada sobre o assunto não
faz distinção explícita entre abuso sexual e crime sexual, definindo, em termos gerais,
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o abuso sexual igualmente como violência sexual que se transforma em crime de
natureza sexual. Desta forma, fala-se de abuso sexual quando se usa sedução,
chantagem, ameaças e/ou manipulação psicológica para envolver uma pessoa (seja
adulta, criança e/ou adolescente) em atividades sexuais de qualquer natureza
(avanços, carícias, exibicionismo, voyeurismo, masturbação, sexo oral, penetração
oral ou vaginal, entre outros).
Alguns aspectos importantes estão relacionados à reação imediata do meio
social da vítima, à resposta institucional e às possibilidades de reparação dos danos
associados à experiência abusiva.
Para alcançar os objetivos foi desenvolvida uma pesquisa por revisão
integrativa que tem por finalidade verificar a força das evidências científicas;
identificar lacunas na pesquisa atual; e identificar a necessidade de pesquisas futuras,
fazendo a ponte entre áreas de trabalho relacionadas, identificando questões centrais
no tema da pesquisa.
Os resultados apontam para o fato de uma intervenção da Lei nº 13.718/2018
no ordenamento jurídico brasileiro para modificar o tratamento dos crimes sexuais
de simples contravenção penal para crime contra a pessoa. Conclui que a lei teve o
objetivo de provocar mudanças profundas no tratamento penal de um crime que era
considerado uma simples contravenção.
2. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
Com a supramencionada Lei, veio uma nova tipificação penal ao ordenamento
jurídico em seu Art. 215-A “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro [...]” (BRASIL,
2018)
Com a promulgação da Lei, houve também a criminalização da divulgação de
cenas de sexo, nudez, estupro ou pornografia, sem o consentimento da vítima,
através de qualquer meio, válido tanto quem produz o material divulgado, como
qualquer pessoa que compartilhar o conteúdo, até mesmo em redes sociais, pode
responder pelo crime. A pena estabelecida é de um a cinco anos de reclusão,
podendo ser agravada se o agressor tiver relação afetiva com a vítima.
Embora já tenha se passado muito tempo que a doutrina e jurisprudência
brasileira tenha reconhecido que as mulheres que vivenciam o assédio sexual na sua
vida cotidiana como vítimas de discriminação sexual, os criminologistas ainda não
davam atenção explícita ao crime de importunação sexual como uma atividade ilegal.
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No Brasil, até 2018, esse tipo de atitude nem criminalizada era, sendo tratada no
ordenamento penal brasileiro apenas como uma contravenção.
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De fato, a pesquisa sobre importunação sexual continuou relativamente
isolada do trabalho criminológico sobre eventos ilegais e vitimização para especificar
uma explicação teórica do contexto deste tipo de crime, principalmente no local de
no local de trabalho. Convém salientar que a importunação sexual difere do assédio
sexual, que até então está baseada na relação hierárquica e subordinada entre a
vítima e o agressor.
A perspectiva das atividades de rotina em criminologia sugere que a rotina, as
atividades diárias de vítimas potenciais, podem ser usadas para explicar a vitimização
de indivíduos e/ou as taxas de vitimização de grupos.
Recentemente, é necessário focar especificamente na vitimização feminina,
levando em consideração as características de tal vitimização que a distinguem da
vitimização masculina. A principal característica distintiva observada por aqueles que
se concentram na vitimização feminina é o diferencial de poder estrutural entre as
mulheres vítimas e seus prováveis agressores, os homens.
Para a importunação sexual, o contexto mais relevante e o que ocasionou a
eclosão em torno do assunto, são os transportes coletivos, eventos públicos e locais
públicos que são locais bastante aprazíveis para tal intento. O assunto esteve em alta
pelo fato da pressão midiática em casos amplamente divulgados, como do homem
que ejaculou em uma mulher dentro do ônibus, e o mesmo tem várias passagens
pela polícia pelos mesmos motivos. Algumas mulheres, que já passaram por
situações parecidas, acabam ficando envergonhadas e com receio de reclamar, uma
vez que não havia uma punição correta para o ato libidinoso.
No Brasil, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.718/2018, não havia uma
definição legal de importunação sexual. Com a Lei, muitos desses conceitos da
jurisprudência e da doutrina se aplicaram. A Lei de autoria da ex-senadora pelo
Estado do Amazonas Vanessa Grazziotin tinha sob sua justificativa a igualdade entre
mulheres e homens, afirmando que a importunação sexual pode assumir diferentes
formas: ditados sexistas, sugestivos e observações constrangedoras, mostrando ou
usando material pornográfico, atos abusivos em que homens praticavam contra as
mulheres, agressão sexual e em casos extremos até estupro ou violência física.
São atos sexuais aos quais a pessoa em questão é exposta contra sua vontade.
O Artigo 1º define os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de
estupro, observando que:
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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 (BRASIL, 2018, ART. 1º).
Já o Artigo 2º modificou o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), conceituado a importunação sexual como “praticar contra alguém e
sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou
a de terceiro” (BRASIL, 2018, ART. 2º).
Assim, fica evidente que com o advento da Lei supramencionada, foi
criminalizada definitivamente qualquer comportamento de assédio de natureza
sexual ou qualquer outro comportamento baseado no gênero que prejudique a
dignidade de mulheres e homens. Isso inclui, em particular, ameaças, promessas de
vantagens e o uso de coerção o esforço de pressão para obter uma acomodação de
natureza sexual, conforme a jurisprudência e a doutrina já vinham aplicado há algum
tempo no Brasil.
A jurisprudência sobre a importunação sexual nos últimos anos tornou esta
definição ainda mais precisa. Em particular, as expressões "natureza sexual ou outro
comportamento com base no gênero" e "comportamento de assédio" deram origem
a diferentes interpretações judiciais. Mas as divergências específicas, entre
jurisprudência e doutrina, embora no geral eles concordem são evidentes. Se há um
aspecto sexual que deve ser julgado a partir do contexto do caso concreto.
3. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE SEXUAL
Até o ano de 2018, não havia previsão legal específica para as condutas
praticadas contra a dignidade sexual das vítimas, sendo que, na maioria das vezes,
os casos eram praticados contra as mulheres.
Em virtude da inserção do tipo penal importunação sexual, a Lei 13.718/18
revoga a contravenção penal do art. 61 do Decreto-lei 3.688/41 (importunação
ofensiva ao pudor). No entanto, não há o que se falar em abolitio criminis relativa à
contravenção, pois estamos à frente do princípio da continuidade normativo-típica.
O tipo do Art. 61 da Lei de Contravenção Penal é formalmente revogado, porém o
conteúdo do tipo migra para outra figura para que a importunação seja punida
adequadamente.
Já há alguns anos em que tem sido comum algumas situações em que as
pessoas são surpreendidas, de forma negativa, com divulgações de imagens da
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intimidade na rede mundial de internet, seja pelo fato da pessoa, em sua inocência,
se deixar fotografar/filmar por alguém em quem confia, ou ainda enviando imagens
íntimas a alguém próximo de sua confiança. Nessas situações, acaba acarretando na
surpresa no que tange a deslealdade, seja por violação da intimidade sem o
conhecimento do interessado, como por exemplo o caso da atriz Carolina
Dieckmann. Há ainda os casos de estupros registrados pelos próprios autores e
depois divulgados. Obviamente, o que se depreende dessas diversas situações, é o
agravamento da ofensa à dignidade sexual da vítima.
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Concernente aos crimes que ferem a dignidade sexual, anteriormente não
havia nada que pudesse indicar uma conduta típica. Por exemplo: quando alguém
passava a mão em uma mulher/homem dentro no transporte coletivo, não havia
solução jurídica capaz de responder de forma proporcional à gravidade do fato.
No caso exemplificado acima, ou era solucionado como uma conduta como
estupro, ou então era considerada uma conduta como contravenção penal de
importunação ofensiva ao pudor. Na questão do estupro, era uma forma equivocada
juridicamente de se solucionar, dada a ausência de violência ou grave ameaça, e é
um crime considerado hediondo. Já na importunação ofensiva ao pudor, pode ser
considerada a tipificação mais técnica à época, mas que não fornecia nenhum
subsídio penal à altura da gravidade do fato, já que havia previsão somente de pena
de multa, era uma contravenção penal.
Já com o novo tipo penal, há uma punidade mais eficaz, que é a pena de
reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos para quem praticar o crime da importunação
sexual, englobando, assim várias condutas que se encontravam num limbo protetivo.
Evidentemente, a não criminalização de certas condutas sexuais que ofendiam
a dignidade sexual das mulheres, faziam com que, de certa forma, as mulheres que
passavam por essas situações delicadas, deixassem de denunciar os assédios
vivenciados. Muitas das vezes, não o faziam por sentir uma certa vergonha e até
mesmo por medo de que os assediadores não seriam punidos de forma mais
rigorosa. A falta de denúncias influenciava grandemente no aumento das condutas
contra a dignidade sexual das mulheres, e causava uma certa privação de liberdade
de ir e vir nos meios de transportes coletivos, espaços públicos e outros.
Com o advento da Lei, a proteção da dignidade sexual ficou mais eficaz, pois
após sua promulgação, houveram vários casos amplamente denunciados de
importunação sexual, e acarretou na “liberdade” feminina para chamar atenção aos
casos.
4. VIOLÊNCIA DE GÊNERO
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Embora a violência sexual não resguarde exclusividade de gênero, ela atinge
98,00% de pessoas do sexo feminino no Brasil e, apenas 2,00% de pessoas do sexo
masculino. No caso do sexo masculino, esses atingidos são 100,00% de pessoas
abaixo de 18 anos de idade. Nas discussões sobre a relação entre as representações
de violência de gênero e os comportamentos agressivos no cotidiano, os aspectos
específicos de gênero estão aumentando.
Vários opostos e dinâmicas socioeconômicas tensas moldam os processos de
transformação no Brasil, pós-ditadura militar (1964-1985); isso se aplica acima de
tudo à proporção de gênero. Eles formam um núcleo de cristalização dos debates
sobre a estrutura da sociedade desde a mudança política em meados dos anos de
1980.
Os padrões de masculinidade violentos encontrados atualmente são
derivados historicamente e estratégias para superá-los são analisadas. Um arco é
traçado entre a política nacional de gênero e as abordagens dos direitos das
mulheres e organizações de gênero.
Assim, a partir de 1995, com a chegada de Fernando Henrique Cardoso (FHC),
a Presidência da República do Brasil, sob forte pressão de organizações de direitos
das mulheres, aprovou reformas legais exemplares e leis de proteção contra a
violência, mas as instituições estatais as implementaram lentamente, mesmo a
despeito de FHC ser um progressista e casado como uma militante dos direitos da
mulher – dona Ruth Cardoso. Em 2003 chega ao poder Luiz Inácio Lula da Silva, com
fortes ligações com movimentos sociais, dentre eles movimentos de mulheres.
As declarações de importantes representantes do governo sobre questões de
gênero também foram sendo submetidas a uma revisão crítica, especialmente
porque contribuíam para a banalização da violência específica de gênero. Tornou-se
claro que a vontade política para mudanças estruturais fundamentais e que o Estado
brasileiro não devia mais tolerar e confirmar a violência como um instrumento de
poder com conotação masculina.
Portanto, as formas de violência específicas de gênero prejudicam
drasticamente as oportunidades de desenvolvimento e a liberdade de ação de
mulheres e meninas na vida pública e privada. Além disso, a violência galopante é
diametralmente oposta à implementação de reformas legais. A superação de padrões
de masculinidade historicamente moldados e orientados para a violência continua a
exigir contra estratégias abrangentes do Estado e da sociedade civil.
O Brasil tem Constituição desde 1988, que se baseia em um cânone
diferenciado de direitos humanos e ancora a igualdade de gênero, o direito à saúde
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e a proteção contra a violência. Ao mesmo tempo, crimes violentos motivados
especificamente por sexo são os crimes mais frequentes, ao lado de assassinato,
roubo e tráfico de drogas.
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Os atos de violência específicos de gênero cometidos por homens de
diferentes origens solidificam uma ordem de gênero vacilante. Homens inseguros
sobre si mesmos veem as reformas legais iniciadas em 1988 pelo Estado Brasileiro
como provocações e insistem na restauração dos ideais tradicionais de
masculinidade, que interpretam como criadores de identidade e estabilizadores da
sociedade. Embora ainda de forma discreta, esse tipo de pensamento vai avançando
na sociedade brasileira lentamente.
Isso se aplica particularmente - mas de forma alguma exclusivamente - aos
seus relacionamentos íntimos. Consequentemente, a violência física e sexualizada
contra os próprios parceiros, contra outras mulheres e meninas ou contra homens,
bem como os construtos de masculinidade e feminilidade em que esses padrões de
violência se baseiam, são influenciados pelas condições do quadro econômico e
político, estruturas sociais e suas mudanças.
Embora, de forma discreta, os governos progressistas do Brasil se
concentraram nos direitos humanos, justiça, igualdade de gênero, superação da
pobreza e igualdade social - acima de tudo sob a gesto de Lula e Dilma, foram criadas
instituições ministeriais como o Ministério dos Direitos da Mulher e o Ministério da
Igualdade Racial, não levando em consideração as diferenças entre as mulheres com
base em raça e classe.
Muitas organizações temem que, com uma política reduzida e seletiva de
promoção das mulheres que estipula os papéis das mulheres conservadoras, as
instituições de gênero já enfraquecidas se tornem completamente sem sentido. As
possibilidades de influência das organizações de direitos das mulheres e das recémfundadas organizações masculinas que atuam na prevenção da violência também
são limitadas. Teme-se, portanto, em um possível retrocesso no que tange a proteção
da dignidade sexual, uma vez que o movimento conservador está em voga
atualmente.
5. A EFETIVIDADE DA LEI Nº 13.718/2018
Ainda é muito cedo para se medir a efetividade da Lei nº 13.718/2018 por ser
uma lei muito recente. Mas a lei que, sendo aprovada com muitas mudanças no
parlamento brasileiro, não era nem de longe o produzido pela ex-senadora Vanessa
Grazziotin do Partido Comunista do Brasil – PC do B, do Estado do Amazonas.
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A pena originalmente apresentada no Projeto de Lei foi reduzida. Isso tudo
por que, o projeto foi juntado ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2016, por se tratar
de matéria correlata.
A Lei nº 13.718/2018 realça a realidade do país e especialmente a vivida pelas
pessoas em vulnerabilidade social e se tornou urgente à necessidade de estabelecer
sanções para os casos de importunação sexual e outros tidos como contravenção
penal. Isto, somado ao desenvolvimento e experiência que existiu sobre o assunto
em nível internacional e sua regulamentação por organismos internacionais, constitui
o prelúdio do projeto que deu origem à referida Lei.
Entre os antecedentes diretos emanados de organismos internacionais que
influenciou as regulamentações nacionais, duas recomendações feitas por
organizações do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos devem ser
mencionadas: em primeiro lugar, as Observações Finais do Comitê de Direitos
Humanos da ONU, no qual se observou preocupação com "o alto número de casos
de importunação sexual e estupro coletivo, recomendando que o Brasil promulgue
uma lei que definisse o crime de assédio sexual; importunação sexual e estupro
coletivo.
Em segundo lugar, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher da ONU que o Brasil em seu próximo relatório do ano de 2004 incluiria
informações sobre a condição da mulher e a evolução de suas condições de vida, e
sobre o problema da violência sexual.
A Lei então definiu os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena
de estupro e reafirmou a ideia de respeitar a dignidade das pessoas, e indicou ainda
que a importunação sexual é contrária ao tratamento de acordo com a dignidade
humana e fornece um conceito de assédio sexual (ponto divergente entre a
jurisprudência e a doutrina).
A jurisprudência se consubstancia na lei que diz que a dignidade humana está
dentro dos preceitos constitucionais e qualquer atentado a ela tem que
criminalizado. A doutrina trabalha pelo fato de que a dignidade humana deve pautarse por um tratamento compatível com a dignidade da pessoa. O problema é o
conceito de tratamento compatível.
Assim é contrário a ela, entre outras condutas, a importunação sexual,
entendendo-se como tal que a pessoa realiza indevidamente, por qualquer meio,
exigências de natureza sexual, não consentidas por quem às recebe e que ameacem
ou prejudiquem a sua dignidade humana.
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A divergência entre a jurisprudência e a doutrina se dá no campo do que seja
tratamento compatível e nasce a divergência sobre importunação sexual.
Considerando as duas formas de pensamento, a definição de importunação sexual
deve conter 3 elementos, a saber: a) é sobre comportamento sexual ou conotação
sexual; b) que é indesejável pelo sujeito afetado; e, c) ocorre em qualquer situação.
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Analisando a definição jurídica à luz destes três elementos, se vê que ela
contém o primeiro elemento, quando a noção de requisitos de natureza sexual. Os
referidos requisitos não se limitam ao contato físico ou abordagem, mas incluem
qualquer ação do assediador sobre a vítima, estabelecendo na forma jurídica que
podem ser por qualquer meio.
Assim a jurisprudência e a doutrina divergem nos requisitos de natureza sexual
que estão incluídos na definição legal e não outras condutas ou comportamentos de
natureza sexual.
O segundo elemento que uma definição de importunação sexual deve conter
é que os comportamentos que a constituem são indesejados pela pessoa afetada.
Este elemento está contido na legislação a partir do advento da Lei nº 13.718/2018,
quando se afirma que estas não devem ser consentidas pelo destinatário. Doutrina e
jurisprudência divergem pelos mesmos motivos do primeiro elemento.
Por fim, o terceiro elemento implica na necessidade de indicar que a conduta
que constitui importunação sexual deve ser realizada em qualquer ambiente,
tomando como exemplo o transporte coletivo.
Esse projeto de lei definia a importunação sexual como uma exigência
unilateral, por qualquer meio, de natureza sexual, indesejada pela pessoa e que causa
dano ou ameaça às suas oportunidades de emprego, utilizado para tal qualquer meio
físico ou virtual em sua situação.
A diferença óbvia entre os dois conceitos é que no projeto original estava
expressamente estabelecido que as condutas ilícitas constituíssem importunação
sexual se houvesse dano ou ameaça situação que configuraria a importunação sexual
horizontal. Por outro lado, o conceito finalmente inserido na lei não contém esta
última consequência, referindo-se apenas à ameaça ou prejuízo.
Ao criminalizar as condutas antes considerada contravenção penal, a referida
Lei pode ser considerada efetiva, por que finalmente o ordenamento jurídico
brasileiro possui uma lei de proteção à dignidade humana no campo da liberdade
sexual.
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O ordenamento jurídico nacional, em virtude da consagração do princípio da
dignidade da pessoa, consagrou o efeito de irradiação dos direitos fundamentais a
todas as esferas normativas, o que implicou no reconhecimento da validade dos
direitos fundamentais contra o Estado e indivíduos.
Esta revolução copernicana na forma de entender a vigência dos direitos
fundamentais, tem se destacado especialmente no direito penal no Brasil. A
consagração de princípios orientadores como a proteção da dignidade humana, a
interdição de atos discriminatórios e a criação de vias processuais idôneas para a
proteção dos direitos fundamentais, confirmam este processo.
Neste sentido, o reconhecimento da validade dos direitos fundamentais nas
relações humanas, sociais e particulares, têm permitido não só fortalecer os direitos
clássicos de natureza jurídica, mas também estendido o rol de direitos àqueles que
protegem o exercício da liberdade sexual consagrados na Carta Fundamental que
gozam de plena aplicação.
Com relação aos crimes sexuais, o ordenamento jurídico brasileiro ainda é
cheio de imperfeições. Além dessas imperfeições, o legislador nacional estabeleceu
diversos mecanismos de proteção judicial que permitem enfrentar a importunação
sexual de forma bem tímida ao longo da história. A Lei nº 13.718/2018 estabeleceu
um mecanismo para promover tanto a apuração da importunação sexual quanto o
estabelecimento de uma nova visão penal sobre esse crime, além do estupro coletivo
e outros.
Os significados da importunação sexual encontram, como principal modelo
paradigmático, suas condições causais e intervenientes. A Lei nº 13.718/2018
resgatou o conteúdo que eles contêm tanto verbal quanto expressivamente,
aludindo ao conjunto de crenças relacionadas ao gênero, hábitos de
comportamento, as características desses ambientes e as posições que os indivíduos
assumem em relação à interação baseada em todos estes elementos.
Quanto ao seu contexto ou características constitutivas, encontram-se os
seguintes: os sentimentos mais comuns que a importunação sexual provoca nas
pessoas que o recebem são: medo, vergonha, raiva e indignação, entre outros.
As consequências psicológicas mais importantes que gera nessas pessoas são:
a sensação de perda de controle, a diminuição da autoestima, distorções na avaliação
cognitiva das próprias experiências de bullying, e um aumento da própria
insegurança e também da desconfiança em relação homens desconhecidos em geral.
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Ao criminalizar essas condutas, a Lei nº 13.781/2018, pode ser considerada efetiva,
por que finalmente o ordenamento jurídico brasileiro possui uma lei de proteção à
dignidade humana no campo da liberdade sexual.
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RESUMO: O presente artigo objetiva estudar a correlação da submissão de
trabalhadores migrantes à neoescravidão com a vulnerabilidade social e econômica
a que estão sujeitos, em especial pelos entraves da regularização documental, das
diferenças culturais, das barreiras do idioma e do estigma da discriminação. O
referido estudo é realizado sob uma perspectiva humanitária, iluminada pelas
normas internacionais e tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que
compõem o bloco de constitucionalidade, conforme art. 5º, § 2º, da Constituição
Federal de 1988. Para tanto, buscou-se examinar as principais vulnerabilidades
migratórias, examinou-se a situação exploratória dos venezuelanos, bolivianos,
paraguaios e filipinos, bem como as medidas de combate à neoescravidão.
PALAVRAS-CHAVE: Neoescravidão; Vulnerabilidade social; Migrantes.
1. INTRODUÇÃO
A intensificação das correntes migratórias é um fenômeno crescente na
realidade brasileira, especialmente em virtude das desigualdades econômicas, dos
conflitos internos nos países vizinhos e das extensas fronteiras nacionais.
O Brasil, superando a visão nacionalista constante no Estatuto do Estrangeiro,
passou a adotar, a partir de 2017, com a Lei de Migrações, uma perspectiva
humanitária, alinhada com os direitos humanos e com a Constituição Federal de
1988, ao garantir os direitos fundamentais aos migrantes, uma vez cruzada a
fronteira, de forma a concretizar um horizonte de cidadania mundial.
Contudo, a vulnerabilidade social e econômica a que estão submetidos os
trabalhadores migrantes, em especial pelos entraves da regularização documental,
das diferenças culturais, das barreiras do idioma e do estigma da condição de
estrangeiro, potencializam a discriminação, exploração e sujeição desses
trabalhadores à condição análoga à de escravo.
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Nesse contexto, o presente artigo objetiva identificar as principais
vulnerabilidades sociais vivenciadas pelos trabalhadores migrantes, bem como
examinar a situação exploratória dos venezuelanos, bolivianos, paraguaios e filipinos.
Ao final, serão abordadas algumas medidas de proteção e de rompimento
do círculo vicioso da neoescravidão, com especial destaque para o encaminhamento,
pela Inspeção do Trabalho, do trabalhador migrante para a concessão de sua
residência permanente no território nacional.
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2. A VULNERABILIDADE DO MIGRANTE E A SUBMISSÃO AO TRABALHO
ESCRAVO
A disciplina jurídica do migrante no ordenamento jurídico brasileiro era
tutelada, até o ano de 2017, pelo Estatuto do Estrangeiro[1], o qual, editado em um
contexto de ditadura militar, era marcado pelo nacionalismo.
Fundado em um conceito tradicional de nação e em uma suposta
homogeneidade populacional, que não existe no mundo real, o nacionalismo acaba
sendo utilizado como um fundamento ideológico para justificar a opressão e a
exclusão daqueles que não se identificam com essa homogeneidade. Inclusive,
exemplos históricos demonstram que o nacionalismo exacerbado pode ser utilizado
com um instrumento populista e de tomada de poder[2]. Veja-se que não se critica
aqui o sentimento de pertencimento de um indivíduo ao seu país e a sua história em
comum, que faz parte da individualidade de um povo e deve ser respeitado, mas os
contornos negativos que a manipulação desse sentimento pode tomar.
Assim, o nacionalismo não deve estar na base de qualquer raciocínio jurídico,
nem deve influir na gestão da imigração, em especial quando se trata de
compatibilizar o princípio da igualdade com as diferenças de nacionalidade.[3] Nessa
linha, “as restrições ao estabelecimento de estrangeiros no país devem ser
compreendidas numa perspectiva de preservação da ordem jurídica e do mercado
de trabalho brasileiros.”[4] Por conseguinte, essas restrições não devem ter o objetivo
de preservar o elemento “nacional”, mas garantir a integridade do ordenamento
jurídico brasileiro e impedir a livre exploração da mão de obra estrangeira,
garantindo o respeito ao patamar mínimo civilizatório.
O Brasil, superando a visão nacionalista constante no Estatuto do Estrangeiro,
passou a adotar, a partir de 2017, com a Lei de Migrações[5], uma perspectiva
humanitária, alinhada com os direitos humanos e com a Constituição Federal de
1988, ao garantir os direitos fundamentais aos migrantes, uma vez cruzada a
fronteira, de forma a concretizar um horizonte de cidadania mundial.
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Assim, quando o imigrante cruza a fronteira e se estabelece no Brasil, ainda
que sem realizar os procedimentos legalmente previstos, a irregularidade
administrativa não pode servir de justificativa para negar ao imigrante o acesso aos
direitos fundamentais, sob pena de ferir os princípios da igualdade e da não
discriminação.[6]
Nesse contexto, com a mudança paradigmática ocorrida com a Lei de
Migrações, busca-se assegurar a isonomia, não discriminação e solidariedade entre
nacionais e estrangeiros, inclusive indocumentados (situação migratória irregular), na
linha das normas internacionais e constitucionais, de forma a materializar a
universalidade e progressividade dos direitos humanos.
Aliás, não só o migrante é beneficiado com essa política de garantia dos
direitos fundamentais ao estrangeiro, mas também os cidadãos brasileiros. No
campo do Direito do Trabalho é ainda mais evidente o benefício ao brasileiro, tendo
em vista que impedirá a superexploração e a geração de uma massa de mão de obra
mais barata que a brasileira.
É justamente essa a diretiva do Protocolo de São Salvador[7], ao tratar sobre
o Direito do Trabalho nos artigos 6º e 7º. Garante-se, no artigo, 6º que toda pessoa
tenha o direito ao trabalho, incluindo a oportunidade de obter os meios para levar
uma vida digna e decorosa através do desempenho de atividade lícita, livremente
escolhida ou aceita. Já o artigo 7º preconiza que todos devem gozar desse direito
em condições justas, equitativas e satisfatórias.
No âmbito do sistema interamericano, mais especificamente sobre a questão
migratória, convém ainda destacar a Opinião Consultiva nº 18/2003 da Corte
Interamericana de Direitos Humanos[8] que reconheceu a plena aplicação do
princípio da isonomia aos trabalhadores migrantes, inclusive os indocumentados.
84. Com isso se pode assegurar rapidamente um mínimo de
proteção convencional, por exemplo, aos trabalhadores
imigrantes indocumentados, em suas relações não apenas com
o poder público, mas também com outros indivíduos, em
particular seus empregadores. Pode-se, assim, sustentar que os
trabalhadores migrantes, inclusive os indocumentados, são
titulares de direitos fundamentais erga omnes. Em última
instância, o Estado tem a obrigação de tomar medidas positivas
para impedir a exploração do trabalho inescrupulosa, e para
pôr fim à mesma. O Estado tem o dever de assegurar a
prevalência do princípio fundamental da igualdade e não
discriminação, que, como estabelece com acerto o presente
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Parecer Consultivo da Corte Interamericana, é um princípio do
jus cogens (par. 101, e ponto resolutivo n° 4). O esclarecimento
deste ponto básico constitui uma valiosa contribuição do
presente Parecer Consultivo N° 18 da Corte.
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85. O Estado está obrigado pela normativa da proteção
internacional dos direitos humanos, que protege toda pessoa
humana erga omnes, independentemente de seu estatuto de
cidadania, ou de migração, ou qualquer outra condição ou
circunstância. Os direitos fundamentais dos trabalhadores
migrantes, inclusive os indocumentados, são oponíveis ao
poder público e igualmente aos particulares (v.g., os
empregadores), nas relações interindividuais. O Estado não
pode se prevalecer do fato de não ser Parte em um
determinado tratado de direitos humanos para se evadir da
obrigação de respeitar o princípio fundamental da igualdade e
não discriminação, por ser este um princípio de Direito
Internacional geral, e do jus cogens, que transcende assim o
domínio do direito dos tratados.
Contudo, apesar de todo arcabouço legal e principiológico, além da
mudança de diretiva da legislação Brasileira, com a edição da Lei de Migrações, os
estrangeiros ainda se encontram em situação de vulnerabilidade quando cruzam as
fronteiras. Isso porque, além de carregarem o estigma da condição de estrangeiro,
sofrem diversas restrições e entraves burocráticos para o exercício dos direitos civis
e políticos, bem como para o acesso ao mercado de trabalho, às prestações sociais e
à legalização de documentos[9]. Pela dificuldade de obtenção do ingresso regular no
território nacional, muitos optam pelo ingresso irregular no país.
Além disso, observa-se ainda que, nas contratações de migrantes,
constantemente, o princípio do fair recruitment é desrespeitado. Como forma de
garantir o trabalho decente[10] e minimizar a vulnerabilidade do migrante, o
princípio do fair recruitment, também conhecido como princípio da contratação
equitativa, veda a cobrança de valores por motivo de contratação, bem como a
formulação de propostas de emprego falaciosas. Por conseguinte, devem ser
adotados contratos de trabalho transparentes, que reflitam a efetiva oferta de
emprego[11].
Assim, os migrantes e refugiados são particularmente mais vulneráveis à
discriminação, à opressão e à exploração do trabalho escravo. Em muitos casos, a
ausência do domínio do idioma e os entraves culturais acentuam o quadro de
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vulnerabilidade migratória. Esse conjunto de fatores tem demonstrado contornos
mais graves quando observado que o Brasil é um país que tem se mostrado
relativamente atrativo para migrantes de diversas origens, em especial dos países
economicamente menos desenvolvidos da América do Sul, da América Central e da
África. Serão analisados alguns casos a seguir que demonstram a vulnerabilidade do
estrangeiro em variadas situações.
A partir de 2016, o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil cresceu
acentuadamente, principalmente na cidade fronteiriça de Pacaraima, em Roraima, e
na capital do Estado, Boa Vista. O primeiro caso de trabalho análogo ao de escravo
identificado com trabalhadores venezuelanos como vítimas foi em 2017[12].
Os migrantes venezuelanos vêm para o Brasil fugindo da realidade de um
país arrasado economicamente, buscando conseguir um trabalho que os possibilite
comprar alimentos para enviar a seus familiares que ainda não migraram ou
simplesmente recomeçar uma nova vida em um local próximo do país de origem. No
período de 10 anos compreendido entre 2009 e junho de 2019, foram encontrados
91 trabalhadores em condição análoga à de escravo em Roraima. Desse total, 19
eram venezuelanos, ou seja, 1/5 das vítimas identificadas de escravidão
contemporânea em Roraima[13].
Quanto à atividade econômica, é possível verificar que os venezuelanos
foram encontrados principalmente na criação de bovinos e na extração de madeira,
mas também são encontrados em outras atividades econômicas, como serviços de
montagens de tendas para eventos, coleta de contêineres de entulhos, entre
outros.[14] Ressalta-se que não é incomum encontrar o trabalho escravo conjugado
com o trabalho infantil, o que acaba por favorecer a continuidade do ciclo da
neoescravidão. É possível verificar que os trabalhadores, em geral, se encontravam
em uma situação na qual são obrigados a aceitar qualquer valor para trabalhar ou
para ter um lugar para passar a noite, ainda que submetidos ao aviltamento à sua
dignidade pessoal.
Entre as condições de trabalho desumanas encontradas, é possível citar, sem
exclusão de outras: trabalho realizado em propriedades de difícil acesso; alojamentos
precários, montados com lonas compradas pelos próprios trabalhadores, sobre chão
de terra e desprotegidos de intemperes e insetos; alojamentos posicionados em
locais distantes das sedes das fazendas, em percurso de mata fechada, sem pontes
sobre os cursos de água; ausência de fornecimento gratuito de equipamentos de
proteção individual; ausência de instalação
sanitária; alimentação precária,
preparada sem higiene, em fogão a lenha dentro do barraco de lona; a água
consumida sendo a mesma utilizada para cozinhar e tomar banho, apresentando
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coloração e proveniente de buracos cavados nas proximidades dos barracos e, por
vezes, com a utilização de recipientes reutilizados de agrotóxicos[15].
Além disso, é possível encontrar a servidão por dívida, já que em alguns casos
o gasto mensal médio imputado ao empregado pelos itens adquiridos pelo
empregador é maior que o salário combinado, o que acaba importando no não
pagamento efetivo de salário.
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De forma geral o perfil do migrante venezuelano resgatado de condições
análogas às de escravo é bem parecido com os demais resgatados brasileiros e
estrangeiros de outras nacionalidades. Entre os venezuelanos, quanto ao gênero,
91% são homens, enquanto a proporção nacional é de 87%. Quanto ao estado civil,
66% dos venezuelanos resgatados são solteiros, sendo 72% a média nacional; 25%
dos venezuelanos são casados, enquanto esse percentual na amostra nacional é de
21%. Quanto à etnia, 75% venezuelanos se declaram como pardos, sendo 72% na
amostra nacional[16].
Apesar de a maioria dos dados dos trabalhadores venezuelanos encontrados
em situação de trabalho escravo serem parecidos com os brasileiros, há uma notável
diferença quanto à respectiva escolaridade. Enquanto a maioria dos resgatados no
Brasil possui apenas até o 5º ano incompleto, a maioria da amostra de venezuelanos
resgatados possui ensino médio completo. Além disso, não é comum encontrar
analfabetismo entre os venezuelanos resgatados, enquanto os trabalhadores
brasileiros apresentaram média de 12% de analfabetismo, segundo os dados de 2018
da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE), da
Inspeção do Trabalho. Sendo assim, nota-se que os venezuelanos resgatados detêm
grau escolaridade superior à média nacional de resgatados, o que reforça a situação
migratória como fator principal de vulnerabilidade social[17].
Além da situação dos migrantes venezuelanos, é possível citar o trabalho
escravo realizado na cadeia têxtil, preponderantemente no Estado de São Paulo, por
empresas varejistas que subcontratam a produção de peças de vestuário. As
subcontratadas, por sua vez, subcontratam a produção a facções, que se valem do
trabalho, principalmente, de bolivianos e paraguaios em condições degradantes:
informalidade, jornadas abusivas e ausência de segurança. Nesse caso, em regra, a
irregularidade encontrada é a existência de trabalho degradante, mas é possível
encontrar, também, a restrição à liberdade de circulação.[18]
Cite-se, também, a submissão de trabalhadoras migrantes de origem filipina
ao quadro de tráfico de pessoas e redução de trabalhadores à condição de trabalho
análogo ao de escravo, ocorrido no âmbito do trabalho doméstico em residências de
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alto padrão em São Paulo. Nesse caso, as trabalhadoras foram enganadas no
momento da contratação com falsa promessa de emprego. Essas trabalhadoras
foram submetidas a jornadas extenuantes, de 10 a 14 horas por dia, ausência de
observância dos descansos intra, interjornada e semanal, retenção de salários,
limitação de liberdade, rígido controle da alimentação na residência do empregador
e ausência de cuidados médicos.[19]
É possível verificar, portanto, que os migrantes estão em situação de
acentuada vulnerabilidade social, merecendo especial atenção dos órgãos de
combate ao trabalho escravo, notadamente: a Inspeção do Trabalho; o Ministério
Público do Trabalho; a Defensoria Pública da União; a Polícia Federal; e a Polícia
Rodoviária Federal. Esses órgãos trabalham em conjunto e de forma complementar
para o combate ao trabalho escravo e análogo ao de escravo, e vêm se mostrando
de grande relevância nessa função.
Dessa forma, mostra-se imprescindível a atuação desses órgãos na
promoção da não discriminação e no combate aos pontos de vulnerabilidade social
que provocam o aparecimento do trabalho escravo. Ademais, torna-se essencial a
adoção de políticas públicas de proteção, acolhimento, capacitação,
empregabilidade, regularização documental e assistência médica e social.
Entre os mecanismos de relevante importância previstos no ordenamento
jurídico encontra-se a Convenção 97 da Organização Internacional do Trabalho,
ratificada pelo Brasil, que no seu artigo 2º estabelece que os Estados devem ter ou
“assegurar a existência de um serviço gratuito apropriado encarregado de ajudar os
trabalhadores migrantes e, nomeadamente, de lhes fornecer informações exatas”.
Também é necessário frisar, nesse contexto, a importância do quanto revisto
na Instrução Normativa nº 139, de 22 de janeiro de 2018[20]. Essa Instrução
Normativa estabelece diretrizes a serem observadas pela Inspeção do Trabalho nas
ações fiscais direcionadas à erradicação do trabalho em condição análoga à de
escravo ou em ações fiscais em que for identificada condição análoga à de escravo,
independentemente da atividade laboral, seja o trabalhador nacional ou estrangeiro,
inclusive quando envolver a exploração de trabalho doméstico ou de trabalho sexual.
Além de traçar dispositivos no sentido do planejamento e aperfeiçoamento
das ações fiscais realizadas por parte dos Auditores-Fiscais do Trabalho, ainda trata
de importantes procedimentos de combate à escravidão cuja vítima seja um
migrante, conforme disposto no seu artigo 24:
Artigo 24. Os trabalhadores estrangeiros em situação
migratória irregular que tenham sido vítimas de tráfico de
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Normativa n.º 122, de 3 de agosto de 2016, do Conselho
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Parágrafo Único. O encaminhamento será efetuado mediante
memorando da Chefia de Fiscalização à Divisão de Fiscalização
para Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria de Inspeção
do Trabalho (DETRAE), devidamente instruído com pedido de
autorização imediata de residência permanente formulado
pelo Auditor-Fiscal do Trabalho responsável pelo resgate. A
DETRAE, por sua vez, oficiará o Ministério da Justiça e Cidadania
requerendo deferimento do pedido de autorização.
Veja-se que há previsão expressa de encaminhamento do migrante para a
concessão de sua residência permanente no território nacional, sendo importante
instrumento efetivador do quanto revisto no artigo 30 da Lei n.º 13.445, de 24 de
maio de 2017[21], e na Resolução Normativa n.º 122, de 3 de agosto de 2016, do
Conselho Nacional de Imigração - CNIg.
Tal previsão, adotada pela Inspeção do Trabalho em todas as constatações
de trabalho escravo de migrante, é importante para garantir que esse seja legalizado
no país e que fique mais protegido contra o retorno à situação vulnerabilidade social
e, eventualmente, à escravidão ou condição análoga à de escravo.
O endereçamento de ações e políticas públicas que busquem acabar com a
vulnerabilidade social e migratória, juntamente com uma efetiva fiscalização,
constituem importantes pilares de combate ao trabalho escravo contemporâneo, por
romper o ciclo de pobreza e exclusão ao qual os trabalhadores migrantes e suas
famílias estão expostos.
5. CONCLUSÕES
O Brasil, superando a visão nacionalista constante no Estatuto do Estrangeiro,
passou a adotar, a partir de 2017, com a Lei de Migrações, uma perspectiva
humanitária, alinhada com os direitos humanos e com a Constituição Federal de
1988, ao garantir os direitos fundamentais aos migrantes, uma vez cruzada a
fronteira, de forma a concretizar um horizonte de cidadania mundial.
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Apesar de todo arcabouço normativo, os estrangeiros ainda se encontram
em situação de vulnerabilidade, discriminação e exploração, pois, além de
carregarem o estigma da condição de estrangeiro, sofrem diversas restrições e
entraves burocráticos para o exercício dos seus direitos.
Diante da acentuada vulnerabilidade social, os migrantes merecem especial
atenção dos órgãos de combate ao trabalho escravo, notadamente: a Inspeção do
Trabalho; o Ministério Público do Trabalho; a Defensoria Pública da União; a Polícia
Federal; e a Polícia Rodoviária Federal. Esses órgãos trabalham em conjunto e de
forma complementar para o combate ao trabalho escravo e análogo ao de escravo,
e vêm se mostrando de grande relevância nessa função.
Mostra-se imprescindível a atuação dos órgãos públicos e a adoção de
políticas públicas de proteção, acolhimento, capacitação, empregabilidade,
regularização documental e assistência médica e social.
Há previsão expressa na Instrução Normativa nº 139, de 22 de janeiro de
2018, da SIT, de encaminhamento do migrante para a concessão de sua residência
permanente no território nacional. Referida previsão normativa, adotada pela
Inspeção do Trabalho em todas as constatações de trabalho escravo de migrante, é
importante para garantir que esse seja legalizado no país e que fique mais protegido
contra o retorno à situação vulnerabilidade social e, eventualmente, à escravidão ou
condição análoga à de escravo.
O endereçamento de ações e políticas públicas que busquem acabar com a
vulnerabilidade social e migratória, juntamente com uma efetiva fiscalização,
constituem importantes pilares de combate ao trabalho escravo contemporâneo, por
romper o ciclo de pobreza e exclusão ao qual os trabalhadores migrantes e suas
famílias estão expostos.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar um estudo evidenciando o caráter do
limite entre a necessidade e o abuso de autoridade na utilização de algemas para o
êxito de uma operação policial na retenção de suspeito de crime. Mais
especificamente identificar as razões legais do uso da algema. A pesquisa tem como
metodologia, a pesquisa bibliográfica, sendo possível reunir autores que discutem
incisivamente sobre a temática. Dividiu-se a pesquisa em três itens: abordando a
questão das algemas; a necessidade de sua utilização; e por fim, os requisitos para
sua utilização de acordo com o Código de Processo Penal e o Código de Processo
Penal Militar. O resultado esperado é de que o uso das algemas seja realizado
observado o princípio da dignidade humana.
Palavras-chave: Algemas. Súmula Vinculante nº 11. Abuso de autoridade.
Jurisprudência.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO - 2. ABORDANDO A QUESTÃO DO USO DAS ALGEMAS
- 2.1 Qual a razao da existencia das algemas? - 3 AS ALGEMAS E A NECESSIDADE DO
SEU USO NA ATIVIDADE POLICIAL. - 3.1 AS PARTICULARIDADES DA POLÍCIA - 3.2
AS PARTICULARIDADES DO USO DAS ALGEMAS - 4 OS REQUISITOS DA UTILIZAÇÃO
DAS ALGEMAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E PELO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. - 4.1 Aplicações da lei e o ato de resistência do infrator: - 4.2 A
legalidade e a ilegalidade do uso das algemas. - 5 CONCLUSAO - 6. REFERÊNCIAS
1 INTRODUÇÃO
O termo algema deriva da palavra árabe al-djamia, que quer dizer "a
pulseira". O dicionário jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas conceitua
algema como “... pulseira de ferro empregada para manietar alguém a fim de
dificultar sua fuga quando em transporte fora do lugar de confinamento...".
Devido sua constituição, o vocábulo algema é usado no plural, algemas, que
segundo o dicionário Houaiss, quer dizer “Ferro para prender os braços pelos pulsos,
ou mesmo um par de argolas metálicas, com fechaduras, e ligadas entre si, usada
para prender alguém pelo pulso.”
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As algemas são peças de metal ou plástico resistente cuja aplicação é manter
presos os pulsos de alguém. Sem dúvidas, o emprego deste apetrecho, em certas
ocasiões é necessário, ressalvando-se que, essa ação não pode ser praticada de
modo indiscriminado e sem critério determinado.
Referente à esta conjuntura, o que se discute hoje é que a utilização de
algemas deve ser evitada, apenas podendo ser efetivada em casos extraordinários,
quando houver inquestionável necessidade, a qual não pode ser deduzida a partir da
gravidade dos crimes nem da presunção de periculosidade do réu. Há de ser
ressaltado que, a utilização de algema arbitrariamente fere o artigo 5º da
Constituição Federal em seus incisos III, pelo qual “ninguém será submetido a
tratamento desumano ou degradante”; X, que “protege o direito à intimidade, à
imagem e à honra”; e XLIX, já que desrespeita “a integridade física e moral assegurada
aos presos” (2001).
Igualmente, o Código Penal em seu artigo 38 ao tratar sobre as penas é
veemente, ao dispor que “o preso conserva todos os direitos não atingidos pela
perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade
física e moral”.
No evento da aplicação arbitrária confirmada no uso da pulseira de ferro, se
configurará a evidência do crime de abuso de autoridade, que nesse caso, submete
o indivíduo sob guarda ou custódia da autoridade a vexame ou constrangimento não
autorizado em lei (artigo 4º, letra "b" da Lei nº 4.898/65) e atentado contra a
incolumidade física do indivíduo (artigo 3º, letra "i" da referida Lei).
Destaque-se que a nossa Carta Magna respaldou a responsabilidade objetiva
do Estado em seu artigo 37, § 6º. Dessa maneira, se o agente público, na prática de
suas atividades funcionais, praticou ato ilícito, acarretando dano a alguém, é direito
do prejudicado pleitear a justa indenização junto ao Estado.
Não obstante, presentemente, deve ser dito que o âmbito jurídico volta sua
atenção para as omissões existentes no que é concernente ao contexto da utilização
das algemas como espécie de contenção de indivíduos, por parte dos agentes de
segurança no que diz respeito à aplicação do Princípio da Proporcionalidade com
vistas a proteção do agente público bem como a do próprio individuo, já que não
existe legislação específica.
Em razão da subjetividade da legislação existente e a sua natureza geral são
produzidos cenários conflitantes e indefinidos ao policial que pratica suas atividades
cotidianas na salvaguarda da Segurança Pública e em defesa da paz social. Isso
porque, no momento em que é efetuada uma detenção de um indivíduo sob
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embasada suspeita de ter transgredido a lei, surge a dúvida no que é inerente a como
este reagirá à sua privação de liberdade, portanto, está sob a égide do agente de
segurança raciocinar dentro da lógica quanto ao uso da algema, se não existe perigo
para si, para terceiros ou mesmo para o próprio suspeito no que se refere a sua
privação de liberdade.
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Para tanto, as algemas constituem instrumentos de trabalho perfeitamente
condizente, tornando-se indispensável sua aplicação confronte à desobediência,
resistência ou prisão em flagrante. Outrossim, torna-se um imperativo de garantia
contra fugas e em favor da ordem e segurança pública, quando esse meio for
necessário para a defesa do condutor ou para vencer a resistência do suspeito, caso
demonstre periculosidade ou possua força descomunal ou assim, se revelar o
histórico de seu comportamento agressivo.
Nessas circunstâncias, não haverá alternativa, visto que o procedimento
correto é assegurar a segurança de seus condutores, por isso a utilização das algemas
é ainda indispensável no caso de remoção ou qualquer movimentação fora dos
muros da prisão, desobediência, resistência ou de tentativa de fuga de preso.
Em vista do contexto supracitado e a imprescindibilidade de se disseminar e
aprofundar o debate referente à utilização devida de algemas, nesta acepção, se uma
imprescindibilidade ou se abuso de autoridade, justifica-se a elaboração deste
projeto, demandando enfocar a utilização de algemas ou não no momento da
retenção de um suspeito de crime. Ainda, tem-se a pretensão do aprimoramento de
nossa percepção social, acadêmica e profissional.
O fato de a Lei contrapor-se à violação da integridade física e/ou moral do
preso, assim como a sua imprópria exposição e humilhação pública quando estiver
algemado, evidencia que o propósito do uso das algemas deve ser a de contenção e
de transporte do preso, assegurando a segurança do agente, dele próprio e de
terceiros.
Decorrente dessa conjuntura tem-se que, os direitos fundamentais do
acusado, do policial e da sociedade devem ser resguardados e harmonizados, não
sendo possível, vedar o uso de algemas em qualquer evento e muito menos permitir
que sejam empregadas de modo indiscriminado.
Nesse sentido, para saber se o uso de algemas é legal ou abusivo se torna
imprescindível indagar face o caso concreto, se a medida coercitiva é legítima para
alcançar o objetivo almejado, se existe alguma forma menos deletéria para a
consecução positiva do fim visado (interdição de excesso) e se há compatibilidade
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entre a medida e os valores do sistema constitucional (ajuizamento entre o ônus
imposto e o benefício decorrente).
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Nesta acepção, o estudo em questão demanda responder ao seguinte
questionamento: Existe e qual é o limite entre a necessidade e o abuso de autoridade
na utilização de algemas para o êxito de uma operação policial na retenção de
suspeito de crime? O objetivo geral é apresentar um estudo evidenciando o caráter
do limite entre a necessidade e o abuso de autoridade na utilização de algemas para
o êxito de uma operação policial na retenção de suspeito de crime.
Os objetivos específicos são: Identificar as razões legais do uso da algema;
Evidenciar o cotidiano policial e as hipóteses de utilização de algemas; Explicitar o
cenário que abrange o uso das algemas.
2. ABORDANDO A QUESTÃO DO USO DAS ALGEMAS
2.1 QUAL A RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ALGEMAS?
Um exame profundo inerente ao Direito vigente evidencia a concretude da
existência de uma legislação mais viável e segura para disciplinar o uso das algemas
em qualquer circunstância, levando em consideração questões em relação à
segurança, à legalidade, à necessidade e à proporcionalidade, uma vez que alguns
problemas práticos podem ocorrer quando da aplicação da Súmula Vinculante nº. 11
o que poderá acarretar insegurança jurídica e retração na segurança dos envolvidos
na execução de prisões.
É fato que o emprego de força física está de modo particular autorizado em
alguns dispositivos legais já retro citados, dentre os quais, o Código de Processo
Penal em seus artigos 284 e 292. Esse contexto explicita que de acordo com o texto
vigente do CPP o emprego da força é possível quando imprescindível no caso de
resistência ou tentativa de fuga, desta maneira, os instrumentos a serem utilizados
devem ser os indispensáveis para a defesa ou para vencer a resistência.
A necessidade da providência, a imprescindibilidade do meio e a justificação
da finalidade, são os três elementos fundamentais que devem estar presentes,
manifesta e simultaneamente, para justificar o emprego da força física e ademais,
conforme o panorama, o uso das algemas.
Esses três requisitos elencados inserem-se na Lei 9.537/97, que trata da
Segurança do Tráfego Aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Seu art. 10 aduz
que:
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O Comandante, no exercício de suas funções e para garantia da
segurança das pessoas, da embarcação e da carga
transportada, pode:
I - impor sanções disciplinares previstas na legislação
pertinente;
II - ordenar o desembarque de qualquer pessoa;
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III - ordenar a detenção de pessoa em camarote ou alojamento,
se necessário com algemas, quando imprescindível para a
manutenção da integridade física de terceiros, da embarcação
ou da carga.
Já o Código de Processo Penal Militar, em seu art. 234 da mesma forma
regulamenta o emprego da força, evidenciando que apenas pode ser utilizada em
casos extremos.
O emprego de força só é permitido quando indispensável, no
caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se
houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os
meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e
auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará
auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. § 1º O
emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja
perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo
algum será permitido, nos presos a que se refere o Art. 242.
No caso, de modo algum será permitido o uso das algemas às pessoas
presas, com direito a Prisão Especial, conforme disposto no § 1º do artigo
supramencionado:
Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da
autoridade competente, quando sujeitos a prisão, antes de
condenação irrecorrível:
a)

Os ministros de Estado;

b)
Os governadores ou interventores de Estados, ou
Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos
secretários e chefes de Polícia;
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c)
Os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos
da União e das Assembleias Legislativas dos Estados;
d)
Os cidadãos inscritos no Livro de Mérito das ordens
militares ou civis reconhecidas em lei;
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e)

Os magistrados;

f)
Os oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos
Corpos de Bombeiros, Militares, inclusive os da reserva,
remunerada ou não, e os reformados;
g)

Os oficiais da Marinha Mercante Nacional;

h)
Os diplomados por faculdade ou instituto superior
de ensino nacional; i) Os ministros do Tribunal de Contas;
i)

Os ministros de confissão religiosa

Pode-se observar que, em todos os âmbitos, o dispositivo do Código de
Processo Penal Militar mencionado envolve civis. A partir dele se conclui que o uso
das algemas se torna padrão drástico, tanto que a lei limita sobremaneira seu
emprego.
Pode-se ainda aditar que o uso da algema pode ser evitado, desde que o
cidadão que será transportado não venha a oferecer riscos aos agentes, a terceiros e
para ele mesmo durante sua condução a uma Delegacia de Polícia ou ao Fórum ou
a um Tribunal, quando não houver sido dado ensejo ao uso do referido dispositivo
de contenção. O emprego de algemas, por concludente determinação legal, deve
ficar limitado às conjunturas extremas de resistência e exibição de concreto perigo
por parte do detido.
Em ocasiões em que haja a prática de excesso, se pode considerar a
questão de se estar perante o “Abuso de Autoridade”, conforme a Lei nº 4.898/1965,
em seus artigos 3º, "i" “à incolumidade física do indivíduo” e 4º, "b" “submeter pessoa
sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei.”
Assim, qualquer atitude vexatória à pessoa, que esteja sob a égide do Estado,
deve ser prontamente repudiada pelo Poder Judiciário por constituir crime. E, o uso
de algemas por parte da Autoridade Policial, se evidencia extremamente
indispensável, seja para resguardar a segurança de terceiros, do agente que conduz
o acusado, ou até mesmo, do próprio acusado, quando este pretende se auto flagelar
pelo ilícito cometido.
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3 AS ALGEMAS E A NECESSIDADE DO SEU USO NA ATIVIDADE POLICIAL.
3.1 AS PARTICULARIDADES DA POLÍCIA
O termo polícia provém do latim politia, que surge do grego politeia, em sua
origem possui a conotação de organização política, sistema de governo e até
governo.
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Assim, é resultante da instituição de princípios que impõem acatamento e
cumprimento às leis e regulamentos, de maneira que as ordens públicas e jurídicas
sejam mantidas, avalizando o próprio regime político adotado e, visando que as
atividades, individuais se processem de maneira natural, garantidas e protegidas, em
consonância com as regras jurídicas firmadas. Sob esse enfoque, Silva (2008, p. 1056)
aduz que:
Em decorrência destes princípios, é que se gera o Poder de
Polícia, atribuído ao Estado, em face do qual pode mesmo, a
fim de que se mantenha a ordem pública, integrada em suas
finalidades, estabelecer restrições aos direitos individuais, que
se possam opor aos ditames políticos do Estado e atentem
contra a ordem e segurança coletivas.
Dando prosseguimento à sua visão, Silva assim afirma:
E nesta ampla acepção, polícia e governo, compreendidos
como administração pública interna, apresentam-se em
sentidos equivalentes, pois que ambos tendem às mesmas
finalidades de manutenção da ordem, do bem-estar coletivo e
respeito às instituições estabelecidas, como indispensáveis
para que o Estado cumpra seus objetivos.
Deve ser ressaltado, entretanto, que de forma própria, a polícia evidencia a
imanente ordem pública, enquanto do outro lado o governo assinala a instituição
que possui a missão da mantença de sua integridade. Contudo, estritamente, Polícia,
significa o conjunto de Instituições concebidas pelo Estado, intentando, consoante
os preceitos legais e regulamentares determinados, a prática da vigilância como
forma de manutenção da ordem pública, da moralidade, da saúde pública e que se
garanta o bem estar da sociedade, assegurando-se a propriedade e demais direitos
individuais.
Ainda de acordo com Silva (2008, p. 1056)
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Neste sentido, a polícia se mostra, na sua organização, uma
entidade de caráter eminentemente político, o que está
conforme a derivação do vocábulo. Sua missão primordial é a
da vigilância da sociedade, visando, em tudo, ao bem-estar
coletivo ou do bem público.
Dessa forma, a polícia pode ser evidenciada como a instituição de defesa e
segurança, cuja função essencial é concernente à manutenção da ordem pública, à
liberdade, à propriedade e à segurança individual, quanto pode ser apresentada
como instituição de melhoramento e de proteção, demandando o encargo de zelar
pelo bem estar público ou do bem público, suprindo-o da totalidade do que for
imprescindível, até mesmo de medidas necessárias ao desenvolvimento das
indústrias ou de outras atividades particulares dignas e merecedoras de sua égide.
Assim, podem ser considerados bens abrangentes as funções da polícia.
Ainda sob o prisma observado por Silva (2008, p. 1056) temos que:
Como órgão instituído para defesa à segurança da coletividade,
em princípio, a polícia é preventiva. É a ela que cabe prover e
evitar todos os fatos perturbadores da ordem pública. Tem,
igualmente, o caráter repressivo, quando trata de remediar o
mal causado e que não pode ser evitado. É a polícia judiciária.
Não se deve esquecer que, de forma extensiva, o vocábulo é usado para
designar os órgãos ou corporações instituídas pelo Estado para que pratique o Poder
de Polícia que lhe é auferido. Neste sentido, há uma gama variada de qualificações
conforme a espécie de serviços ou encargos que lhes são específicos, porém com o
mesmo propósito, que é coibir a criminalidade, quais sejam, Judiciária, Federal, Civil,
Militar e Sanitária.
3.2 AS PARTICULARIDADES DO USO DAS ALGEMAS
Remonta aos anos 60 o debate travado sobre o uso das algemas na Câmara
dos Deputados. Nesse contexto e, em conformidade com Dianezi (2005):
O deputado Pereira Nunes, do extinto Partido Social
Democrático (PSD), em 1961, apresentava a proposta da
proibição das algemas a todo e qualquer cidadão encontrado
em território pátrio. Em 1965, o então deputado do Estado da
Guanabara Eurico de Oliveira, do extinto MDB, Movimento
Democrático Brasileiro, apresentou Projeto de Lei quanto ao
uso banalizado das algemas nos presos políticos.
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Deve ser ressaltado que no Brasil sempre existiu regulamentação do uso das
algemas, seja de forma tácita ou de forma expressa, desde as Ordenações Filipinas
no século XVII, passando pelo Código Criminal do Império em 1830 e chegando aos
dias atuais com o advento do Código de Processo Penal em 1941. (BARBOSA, 2009).
Hodiernamente em consonância com a Súmula Vinculante nº. 11,
preceituada pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 13.08.08 no STF,
há a imposição quanto ao uso das algemas:
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Só é lícito no caso de resistência e de fundado receio de fuga
ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte
do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidades por
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade
civil do Estado.
Dessa maneira, se torna discricionária a escolha pelo uso das algemas no
momento da prisão, tendo o policial ao fazer o uso reporta-lhe por escrito, sob pena
de punição, gerando implicitamente uma relativa liberdade ao preso, já que o
sumulado somente condiciona o emprego de algemas nos casos de reações violentas
ou de perigo iminente ao agente ou a terceiros.
Em vista desse cenário Alvim (2009) assim se posiciona:
Não será absurdo que, com a publicação da sumula Vinculante
nº 11, todas as polícias recuem de forma patente quanto ao
cumprimento de seu papel constitucional, uma vez que
inviabiliza o trabalho policial, retirando dos agentes do estado
a plena utilização de importante instrumento de trabalho,
muitas vezes responsável por impedir tragédias e fugas de
perigosos marginais.
No âmbito policial há uma profunda contestação quanto à interpretação de
que as algemas são usadas como maneira de punição. Segundo Alvim (2009) se torna
“evidente que equívocos fazem parte, infelizmente, da natureza humana, não se
podendo atribuir aos policiais a exclusividade dos erros praticados durante tão árduo
ofício”.
Desprende-se desse panorama, que a Súmula Vinculante nº. 11, somente se
ateve à salvaguarda do preso. Entretanto, conjuminada à proteção da vida do preso,
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detido ou conduzido, e das potenciais vítimas, deve ser considerado que, em
primeiro lugar, deve-se a proteção da equipe policial, o agente de segurança.
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O emprego das algemas trata-se de é um instrumento de defesa da
sociedade e dos imanentes agentes do Estado, insertos no combate cotidiano contra
a criminalidade. O fato é que seu uso não se limitará àqueles socialmente excluídos,
pois como se refere Alvim (2009):
A condição socioeconômica não servirá de justificativa expressa
para sua utilização. É preciso bastante cuidado na interpretação
da Súmula Vinculante nº. 11, uma vez que claudicâncias nas
decisões poderão gerar tragédias sem precedentes neste País.
Em defesa da utilização da algema temos também Gomes (2009) cuja
concepção é de que:
O recurso às algemas é sim o meio adequado e proporcional
para a garantia de vida e integridade física da equipe policial e
do investigado, acusado ou condenado, muito longe dos
grilhões de outrora.
Assim, o que se infere é que o STF ao editar a Súmula Vinculante nº. 11 não
levou em consideração os princípios constitucionais embasados de uma nação
civilizada e democrática, quais sejam, o direito à preservação da vida, incolumidade
física do policial e de terceiros, e o da igualdade, ou da isonomia, onde em situações
iguais todos devem ter legalmente o mesmo tratamento.
Da mesma maneira no campo administrativo, não se lembrou dos princípios
da eficiência e da responsabilidade do agente, onde no ato da prisão deve a
autoridade executá-la de forma a evitar danos previsíveis e irremediáveis a si, ao
preso, ou a terceiros.
Destaque-se ainda que a edição da Súmula Vinculante nº. 11 ocorreu em um
momento nevrálgico da prisão de um banqueiro e de um ex-prefeito da capital
paulista, em que ambos foram algemados e expostos à mídia.
Entretanto, o direito à vida e à segurança e proteção à integridade física do
agente e de terceiro são garantidos pela CRFB/88. O emprego da algema visa,
fundamentalmente, preservar esses valores. Ademais, “se o preso não for algemado
e acontecer danos a terceiros, o policial responderá civil e criminalmente por
negligência e o Estado por danos materiais”. (SILVEIRA, 2009).
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Por fim, Silveira (2009) aponta que o uso das algemas, no ato da prisão é
necessário, por causas explícitas, dentre as quais destacamos:
- Para proteção e segurança da integridade física do policial encarregado da
diligência contra possíveis e inesperados atos de agressão do preso;
- Para resguardar a incolumidade física de terceiros, ante atos de rebeldia do
prisioneiro;
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- Para evitar a fuga do preso;
- Para evitar a destruição de provas; e, finalmente,
- Para proteção do próprio preso, que pode, inclusive, em ato de desespero,
atentar contra sua própria vida, bem como praticar possíveis atos de autoflagelo;
4 OS REQUISITOS DA UTILIZAÇÃO DAS ALGEMAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
A atividade policial como forma de prevenção e combate ao crime é
praticada dia e noite pelas forças policiais dos Estados da Federação e da União,
conforme prescrito no art.144 da CRFB/88, no capítulo que diz respeito aos órgãos
de Segurança Pública. Dentre esses órgãos estão as Polícias Civil e Militar Estaduais
– Art. 144, § 5º -, que enfrentam diariamente variadas situações em face da missão
de manter a ordem pública.
Às forças policiais está destinado o destacado papel da preservação e
manutenção do Estado Democrático de Direito, já que elas são fundamentais na
questão referente à convivência harmoniosa e pacífica na sociedade civilizada, que
desde seus primórdios é permeada de conflitos e de interesses difusos.
Neste sentido, com vistas ao estrito e correto cumprimento dos seus deveres
legais, poderá o policial se utilizar do armamento e equipamento que carrega,
intentando de obstar qualquer ação por parte do infrator que resiste à prisão via
agressão física (socos, pontapés, empurrões) ou utilizando-se de arma de fogo contra
o agente da lei.
As instituições policiais, além de possuírem o armamento imanente, portam
também um apetrecho característico da sua função, as algemas, as quais como já
antes referido têm a função de imobilizar o cidadão infrator que resiste, desobedece
ou tenta empreender fuga após o cometimento de um ato ilícito.
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Dessa maneira, no momento em que uma pessoa ou um grupo social
transgrede a lei, fica sob a égide do Estado coibir esse procedimento embasado no
ordenamento jurídico em vigor, impondo ao infrator uma sanção via seu jus
puniendi. Aos órgãos policiais está afeta uma responsabilidade no panorama social,
concernente a cada âmbito de competência praticada. É requisitado do agente da lei
uma cultura profissional, conjuminada à rigidez física e mental, autodomínio,
abnegação e acatamento à dignidade da pessoa humana.
Com vistas ao abrangente exercício de suas atividades no campo da
segurança pública, o agente da lei possui uma autoridade que lhe é atribuída por
força da CRFB/88, tanto no policiamento ostensivo, quanto no campo investigativo,
ou como na área de policiamento rodoviário.
Os órgãos policiais têm meios e técnicas para exercer suas atividades nas
questões em que a lei for desrespeitada. No caso da lei violada, o policial propter
officium (em razão do cargo) adotará os procedimentos cabíveis a fim de que o
causador do ato ilícito seja detido e, logo após o devido processo legal no qual lhe
sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório receberá do Estado a sanção
penal, no contexto em que seja provada sua culpa.
4.1 Aplicações da lei e o ato de resistência do infrator:
No instante em que o agente da lei se confronta com um contexto atípico e
ilícito perpetrado por uma pessoa, ele está incumbido de no dever-poder tomar
medidas cabíveis contra o infrator da lei, que deve ser detido e conduzido à presença
da autoridade competente para a lavratura do flagrante. Se para o cidadão comum
é facultado deter alguém que esteja praticando algum tipo de delito, para o policial,
que é instrumento da lei do Estado, emerge um dever, uma obrigação funcional em
razão de sua função.
O entendimento que se obtém desse contexto, in verbis é: "Qualquer um do
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito” Essa redação é similar, mutatis mutandis, a
que é preceituada no artigo 243 do Código de Processo Penal Militar brasileiro
(CPPM).
Neste caso, as variáveis penais deverão ser impostas de acordo com a
conduta ilícita praticada pelo acusado, o qual poderá ou não reagir. Ou seja, poderá
ocorrer resistência e oposição por parte do infrator contra os agentes da lei, que
poderão ser agredidos por aquele que ofendeu um bem jurídico tutelado pelo
Estado. Nesse caso, em conformidade com o princípio da interpretação extensiva, o
artigo 234, §§ 1º e 2º do CPPM reporta que:
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Art. 234. O emprego de força só é permitido quando
indispensável, no caso de desobediência, resistência ou
tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros,
poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para
defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do
ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por
duas testemunhas. 1º O emprego de algemas deve ser evitado,
desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do
preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se
refere o art. 242. 2º O recurso ao uso de armas só se justifica
quando absolutamente necessário para vencer a resistência ou
proteger a incolumidade do executor da prisão ou a de auxiliar
seu.
Como se pode observar, o CPPM em seu artigo 234 preleciona
salvaguardadas as suas especificidades, o emprego da força legal. Da mesma forma,
tem em seus parágrafos 1º e 2º do citado artigo, o uso das algemas e das armas de
fogo, como recursos particulares quando visa obstar qualquer resistência do infrator
da lei. O emprego da força legal para a execução de uma ordem de prisão em
flagrante delito ou escrita pela autoridade competente é retratado pelo dispositivo
encontrado no artigo 292 do CPP:
Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência
à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade
competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão
usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a
resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por
duas testemunhas.
Ficando então a critério dos agentes da lei dar uma reposta à reação ilegal
proporcionada pelo autor do ilícito, porém desde que os seus atos evidenciem risco
à integridade física dos que estão incumbidos de realizar a sua prisão.
4.2 A legalidade e a ilegalidade do uso das algemas.
Inerente à edição de decreto que contenha a regulamentação do uso das
algemas pode-se afirmar que este não existe, o que temos é somente seu
embasamento na Lei nº 7.210/83 (Lei das Execuções Penais), que em seu artigo 199
estabelece o emprego das algemas, que deverá ser regulamentado por Decreto
Federal, portanto o CPPM é o único instrumento infraconstitucional que insere a
previsão de seu uso, sendo aplicável apenas aos militares estaduais e federais em
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analogia às regras processuais que norteiam o processo com vistas à apuração,
instrução e julgamento dos crimes militares previstos no Código Penal Militar (CPM).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

No entanto, deve ser enfatizado que mesmo com a ausência de
regulamentação, consoante o que consta no artigo 292 do CPP sobre o uso dos
"meios necessários", o emprego das algemas está implícito por parte do policial
miliar, civil, federal ou rodoviário federal durante suas atividades.
Neste caso, mesmo não estando inserido no CPP, é levado em conta como
“meios necessários” a totalidade dos esforços materiais e humanos em condições de
fazer frente a uma injusta agressão à autoridade e seus executores, da mesma forma
que não permitir a evasão do agente infrator, atentando para o fato dessa tomada
de atitude seja aplicada proporcionalmente à agressão sofrida, assim como dentre
diversas possibilidades, seja empregado a via menos lesiva.
Dessa maneira, as algemas se inserem em um âmbito mais amplo da
expressão "meios necessários" desde que seja utilizada como modo de obstar uma
agressão, resistência ou fuga e não como instrumento de punição ou execração
pública contra qualquer cidadão. Sendo que, em caso do uso das algemas de maneira
inapropriada a CRFB/88 Federal em seu artigo 5º, inciso X, preceitua o direito à
indenização por violação à honra e à imagem das pessoas.
Isso significa que, o uso das algemas por policiais militares, civis, federais e
outros agentes, não deverá ser praticado arbitrariamente, mas, discricionariamente,
dentro dos liames da legalidade. Ou seja, é considerada arbitrariedade o uso das
algemas em uma abordagem de um cidadão, para fins de averiguação de seus
antecedentes.
Evidencia-se, nessa circunstância, um ato ilegal e arbitrário, não sendo
amparada pela tutela do Estado. O agente da lei que assim proceder estará passível
a sanções penais decorrente do abuso de autoridade (Lei nº 4898/65, Art. 4º, b), e
também está sujeito a penalização nas áreas administrativa e cível.
Em relação ao CPPM, este explicita as premissas em que o uso das algemas
se torna imprescindível, assinalando de forma direta evitar agressões ou fuga por
parte do preso. A garantia da ordem pública e a execução do policiamento ostensivo
predispõem o policial militar a se confrontar com uma gama variada de ocorrências
policiais, que podem se transformar em contextos mais intrincados. Ante esse
quadro, o policial militar deverá proceder de forma astuta e profissional, no caso de
uma ocorrência que envolva meliantes de reconhecida índole periculosa deverá optar
pelo uso com vistas a resguardar a sua integridade física e a dos demais policiais,
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bem como a próprio cidadão do cidadão infrator no que se refere a autoflagelação
para imputar culpa aos agentes do Estado.
De posse de informações que corrobore com a periculosidade do detido e a
característica do delito cometido, no caso, um homicídio; um latrocínio; roubo, etc.,
o policial estará legalmente amparado quanto a utilização das algemas para poder
assegurar a persecução do delito cometido, não tomando aspecto de
constrangimento ilegal o uso do equipamento.
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É no art. 234, § 1º do CPPM que encontramos o uso das algemas está
devidamente protegido pelo que assim prescreve:
Art 234. - O emprego de força só é permitido quando
indispensável, no caso de desobediência, resistência ou
tentativa de fuga. Se houver resistência da 18 parte de terceiros,
poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para
defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do
ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por
2 (duas) testemunhas. 1º. O emprego de algemas deve ser
evitado, desde que não haja perigo de fuga ou agressão da
parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a
que se refere o art. 242.
Mesmo com as prerrogativas previstas em lei, cidadãos como, por exemplo,
ministros de Estado, magistrados, oficiais e ministros de confissão religiosa, em
consonância com a determinação do art. 242 do CPPM, não se pode deixar de
cumprir uma ordem legal quando está empregada a violência ou ameaças praticada
por algum dos cidadãos que dispõe das prerrogativas supracitadas no momento em
que é praticado algum ato considerado pela lei como crime.
Não obstante, havendo a imprescindibilidade do uso das algemas nas
autoridades supracitadas, como maneira de não permitir injusta agressão ou
resistência e desobediência durante uma prisão legal, o policial militar estará sob a
égide das excludentes de ilicitude estabelecidas no proposto instrumento legal,
apesar das prerrogativas instituídas pelo artigo 242 do CPPM.
Em suma, não é possível não se discordar do fato de que a pessoa por ter
uma prerrogativa, a qual é pertinente a sua função, e utilizá-la como ferramenta para
o não-cumprimento de uma ordem legal ou então, de agredir os policiais que
executam uma determinação ou ato por dever de ofício.
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No que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
regulamentado pela Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, não se encontra nenhum
tipo de vedação quanto ao uso das algemas com vistas à contenção da resistência
do menor infrator. O que se encontra proibido no dispositivo é de não conduzir o
adolescente em compartimento fechado de viatura policial, com vistas a evitar o
atentado à sua dignidade.
Destaque-se, todavia, que a jurisprudência brasileira tem permitido o uso das
algemas quando imprescindível à segurança dos policiais, desde que resguardados
alguns fatores, tais como: periculosidade do adolescente; porte físico;
comportamento durante a prisão.
Assim, tem-se que é dado ao policial militar avaliar a conveniência ou não
do uso das algemas, acatadas as restrições legais, de maneira a não constranger o
menor de modo não autorizado. Por fim, o fato é que de acordo com a lei, as algemas
só poderão ser empregadas no caso do adolescente oferecer resistência à prisão, ou
na tentativa de fuga, desde que a sua conduta proporcione risco à integridade física
dos agentes da lei. Ou melhor dizendo, utilizar as algemas sem um motivo concreto,
traduz-se em uma conduta ilegal, já que ao policial é dado a discricionariedade
quanto ao uso ou não durante seu exercício regular sempre observando o respeito à
lei e os preceitos legais de seu uso.
5 CONCLUSAO
O artigo produzido teve sua consecução exitosa, pois alcançou seu objetivo
geral que se traduziu em apresentar um estudo evidenciando o caráter do limite
entre a necessidade e o abuso de autoridade na utilização de algemas para o êxito
de uma operação policial na retenção de suspeito de crime.
Outrossim, procedeu ao desenvolvimento pleno do tema ao materializar os
objetivos específicos proposto via os quais identificou as razões legais do uso da
algema; - Evidenciar o cotidiano policial e as hipóteses de utilização de algemas;
Explicitou o cenário que abrange o uso das algemas; Apresentou a Súmula Vinculante
nº 11 que definiu e distingui o uso das algemas como necessário e como abuso de
autoridade.
Neste sentido, a investigação demandou a verificação da resposta ao
problema levantado, respondendo se existe e qual é o limite entre a necessidade e o
abuso de autoridade na utilização de algemas para o êxito de uma operação policial
na retenção de suspeito de crime. Obtendo, a partir da pesquisa efetuada, uma
resultante indefinida quanto à necessidade ou não por parte do policial em algemar
o infrator.
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Diante disso, buscou-se demonstrar através do estudo a tipificação da
aplicação das algemas na operação policial e correlacioná-lo com a legalidade de seu
com o abuso de autoridade.
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 institucionalizou na Defensoria Pública a
missão de viabilizar o acesso à justiça aos necessitados, por meio da prestação de
assistência jurídica integral e gratuita, atuando como protetora dos grupos
vulneráveis. Com a nacionalização e interiorização da instituição, emerge a
necessidade de releitura da missão e dos poderes processuais conferidos à
Defensoria Pública. Nesse contexto, será exposto um conceito amplo de
necessitados, os quais são os titulares da assistência jurídica prestada pela Defensoria
Pública, para além da estreita conceituação econômico-financeira. Tem por objetivo
definir se é possível a intervenção institucional da Defensoria Pública, enquanto
terceiro, em processos em que se discuta interesse de vulnerável,
independentemente de advogado constituído pela parte, em razão de seus
interesses institucionais. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, com
abordagem qualitativa, com objetivos explicativo e exploratório, utilizando como
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Em conclusão, entendeu-se
possível a intervenção institucional da Defensoria Pública, em nome próprio, atuando
em favor dos grupos vulneráveis, como forma de instrumentalizar o regime
democrático e a proteção dos direitos humanos, além de favorecer a formação de
precedentes no melhor interesse dos vulneráveis.
Palavras-chave: Defensoria Pública. Custus Vulnerabilis. Intervenção processual.
ABSTRACT: The Federal Constitution of 1988 institutionalized in the Public
Defender’s Office the mission to enable the access to justice to the people in need,
through the provision of free and full juridical assistance, acting as a protector of the
vulnerable groups. With the nationalization and internalization of the institution, the
necessity of a rereading of the mission and the procedural powers granted to the
Public Defender’s Office emerged. In this context, a broad concept of the needed will
be presented, who are the holders of the juridical assistance given by the Public
Defender’s Office, apart from the tight economic-financial conception. The objective
is to define if the institutional intervention of the Public Defender’s Office is possible,
as a third party, in proceedings which the interest of the vulnerable is discussed,
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regardless of the lawyer constituted by the party, due to its institutional interests.
When it comes to research methods, it is an applied research with a qualitative
approach and explanatory and exploratory objectives, using bibliographic research.
In conclusion, it was understood that the institutional intervention of the Public
Defender’s Office is possible, in its own name, acting on behalf of vulnerable groups,
as a form of instrument the democratic regime and the human rights protection and
benefit the formation of precedents to the vulnerable best interests.
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Keywords: Public Defender’s Office. Custus Vulnerabilis. Procedural intervention.
SUMÁRIO: 1 Introdução - 2. Histórico de assistência jurídica no Brasil. 2.1. Modelos
de assistência jurídica. 3. Da diferença existente entre justiça gratuita, assistência
judiciária e assistência jurídica. 4. Da titularidade do direito à assistência jurídica. 5. A
Defensoria Pública na Constituição Federal. 5.1 Na legislação infraconstitucional.
6. Custus Vulnerabilis na doutrina. 6.1 Na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 7.
Conclusões. 8. Referências.
1.INTRODUÇÃO
A Defensoria Pública, enquanto instituição essencial à atividade jurisdicional
do Estado, surge com a Constituição Federal de 1988, com o objetivo de prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados e insuficientes de recurso.
A Constituição Cidadã atribui à Defensoria Pública a missão constitucional de
tutelar os interesses dos necessitados, representando a opção do legislador pelo
modelo público de prestação de assistência jurídica (salaried staff model), missão
redefinida ao longo do crescimento e estruturação da instituição, ampliando,
consequentemente, sua atuação.
No contexto do direito processual existe um debate relativo aos limites de
atuação da Defensoria Pública, especialmente acerca da legitimidade da instituição
para atuar enquanto terceiro interveniente em processos, independente da
constituição de representante postulatório legal da parte, sempre que houver
discussão de interesse de vulnerável, em razão de seu interesse institucional.
Dessa forma, pretende-se perquirir a funcionalidade do instituto denominado
pela doutrina como custus vulnerabilis, enquanto missão institucional e enquanto
intervenção processual autônoma, abordando sua definição, sua possibilidade, seu
alcance e regramento legal no ordenamento jurídico brasileiro.
A pesquisa em comento é de suma importância, principalmente ante às
latentes desigualdades sociais existentes no Brasil, assumindo a Defensoria Pública a
missão constitucional de representação dos grupos que necessitam de proteção
especial por parte do Estado, buscando tornar a sociedade mais justa, com o efetivo
acesso a direitos por meio da prestação de assistência jurídica.
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Como resultado, o presente estudo demonstra a possibilidade do custus
vulnerabilis com base na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, em
legislações institucionais da Defensoria Pública e sua origem histórica,
demonstrando, ainda, sua viabilidade nos tribunais superiores pátrios.
Sendo assim, pode-se afirmar que os obstáculos enfrentados pelos
jurisdicionados inerentes ao acesso à justiça não estão apenas relacionados ao
aspecto econômico, mas também a seu aspecto social, técnico, informativo e jurídico.
Sendo assim, é inegável que a atuação da Defensoria Pública como custus
vulnerabilis é considerada como a “guardiã dos vulneráveis”, sendo esta incluída
dentre suas atribuições institucionais. Não obstante, esse assunto é debatido
precipuamente no âmbito civil e questiona-se, contemporaneamente, a sua
aplicabilidade do âmbito penal.
2. HISTÓRICO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO BRASIL
A assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado nem sempre foi uma
realidade no âmbito do sistema de justiça brasileiro, pois a preocupação em
assegurar de modo amplo o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos
necessitados só adveio com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a
institucionalização da Defensoria Pública.
Entretanto, podemos dizer didaticamente que “precisaríamos regressar pelo
menos até as Ordenações Filipinas de 1595, se quiséssemos delimitar o estudo ao
histórico de assistência jurídica gratuita no Brasil” (PAIVA, 2016, p. 3), período em que
os advogados atuavam em favor dos miseráveis e das vítimas de extrema pobreza,
num viés caritativo. Nesse sentido,
[...] embora não se tratasse da questão da gratuidade da justiça
de maneira sistemática, as ordenações previam o direito à
isenção de custas para impetração de aggravo (Livro III, Título
LXXXIV, Parágrafo 10) e livravam os presos pobres do
pagamento dos feitos em que fossem condenados (Livro I,
Título XXIV, Parágrafo 43). (ESTEVES e SILVA, 2018, p. 50).
Posteriormente, durante o Brasil Império, há manifestação do poder público
no sentido de custear a defesa de réus miseráveis no processo criminal, o que
[...] tratava-se de uma iniciativa da Câmara Municipal da Corte,
que criou o cargo de Advogado dos Pobres, remunerado pelos
cofres públicos, com atribuição oficial de defender os réus
miseráveis nos processos criminais. Esse teria sido o primeiro
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cargo de defensor público da história do Brasil, cargo extinto
em 1884. (ALVES, 2005, p. 277).
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Conforme Oliveira (2007), mesmo diante da carência da população ante a
ausência do Estado na prestação de assistência jurídica, somente com a Proclamação
da República são editadas normas sobre assistência jurídica. Entretanto, com a
promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891, a assistência jurídica
não foi regulada no plano constitucional, porém, em seu Art. 72, faz referência ao
direito de plena defesa:
§ 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa,
com todos os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota
de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assinada pela
autoridade competente com os nomes do acusador e das
testemunhas (BRASIL, 1891).
Mesmo diante da ausência de previsão constitucional, “[...] em 1897, por meio
do Decreto 05 de maio, foi instituído o Serviço de Assistência Judiciária do Distrito
Federal (que era, à época, o Rio de Janeiro)”. (ROCHA, 2013, p. 65).
O avanço na matéria se deu apenas com a Constituição Federal de 1934, sendo
esta “[...] a primeira Constituição brasileira a conferir status constitucional à
assistência judiciária, mas ainda sem tratar da Defensoria Pública: tratou do direito,
mas esqueceu do instrumento” (ROCHA, 2013, p. 53). O referido diploma legal previa
em seu Art. 113, inciso XXXII, que caberia à União e aos Estados conceder assistência
judiciária aos necessitados, criando, para este efeito, órgãos especiais, assegurando
a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos (BRASIL, 1934).
A Constituição de 1937, sendo uma constituição outorgada, com
características não democráticas, conforme aponta a doutrina institucional, “[...] nada
dispôs sobre a assistência judiciária, porém, mitigando a ausência de previsão
constitucional, o legislador ordinário previu, no Código de Processo Civil de 1939
(arts. 68 e seguintes), disciplina acerca da justiça gratuita (GOMES, 2019, p. 122).
Superada a ordem jurídica da Constituição Polaca, a Constituição de 1946, em
seu Art. 141, § 35, previa que “o Poder Público, na forma que a lei estabelecer,
concederá assistência judiciária aos necessitados” (BRASIL, 1946), o que deixou a
cargo do legislador infraconstitucional o trabalho de desenvolver a extensão da
assistência judiciária, entretanto, “[...] a constituição de 1946 não faz qualquer
referência à necessidade de existência de órgãos especialmente criados para este
fim” (GONÇALVES FILHO; ROCHA; MAIA, 2020, p. 24).
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Regulamentando a disposição constitucional acima mencionada, apenas com
“[...] a edição da lei n. 1.060 de 05 de fevereiro de 1950, ocorreu a efetiva implantação
do sistema de assistência judicial (assistência judiciária e justiça gratuita)” (LIMA,
2010, p. 19).
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De acordo com Gomes (2019), a Constituição de 1967, posteriormente
alterada pela redação da Emenda Constitucional n. 69, não trouxe grandes novidades
sobre o tema, prevendo apenas de forma vaga a assistência judiciária. O Código de
Processo Civil de 1973 foi mais sucinto sobre o tema em relação ao diploma anterior.
Entretanto, a prestação de assistência jurídica de forma ampla e gratuita aos
necessitados, incluindo a justiça gratuita e a assistência judiciária, surge com a
Constituição Federal de 1988. Com a criação da Defensoria Pública, percebe-se que
“[...] a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) trouxe nova,
forte e emancipadora luz para os necessitados” (MAIA, 2018, p. 133).
A Constituição Cidadã prevê, de forma inédita, um rol extenso de direitos e
garantias fundamentais, entre os quais se encontra a prestação de assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (Art. 5º, LXXIV,
CF/88).
Conforme disposição do Art. 134 da CF/88, “A Defensoria Pública é instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, dos necessitados na forma do art. 5º, LXXIV”. (BRASIL,
1988).
Conclui-se então que a
Constituição Federal de 1988 consolidou um modelo público
de prestação de assistência jurídica (serviço), a qual deverá ser
prestada pela Defensoria Pública (instrumento de prestação do
serviço), garantindo a assistência jurídica (objeto do serviço)
(GOMES, 2019, p.124).
Para tanto, o Estado contrata profissionais por meio de Concurso Público de
provas e títulos, os quais são denominados “Defensores Públicos”, que recebem
remuneração fixa para prestação de assistência jurídica integral e gratuita, que
representa a opção do constituinte pelo modelo de prestação de assistência jurídica
pública.
2.1 MODELOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
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Podemos identificar quatro principais modelos de assistência jurídica
presentes no mundo: (I) modelo pro bono; (II) modelo judicare; (III) salaried staff
model e (IV) modelo híbrido.
No modelo pro bono, também chamado de modelo honorífico, advogados
atuam sem receber nenhuma contraprestação do poder público, por ideais de foro
íntimo, baseados principalmente em fins caritativos, solidaristas e humanitários. Isso
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[...] implica a prestação de assistência judiciária gratuita por
profissionais liberais (advogados), sem nenhuma espécie de
contraprestação por parte do Estado. A atividade é
desenvolvida de modo caritativo, imbuída do aspecto
humanitário que encerra (LIMA, 2010, p. 55).
De outra forma, no sistema judicare os advogados recebem remuneração por
parte do Estado para atuarem em demandas específicas. Este modelo está presente
principalmente nos países europeus e “Consiste em um modelo privado, no qual
advogados atuam esporadicamente em determinados casos, sendo remunerados
pelo estado. Presente a figura do advogado dativo.” (ALVES, 2020, p. 575).
No salaried staff model, também conhecido como modelo público,
profissionais são contratados pelo Estado e recebem remuneração fixa,
independentemente da carga de trabalho, para prestar assistência jurídica aos
necessitados, por meio de uma instituição criada para essa finalidade, como é o caso
dos defensores públicos. Nesse modelo “O poder Público contrata “advogados
públicos” (expressão tecnicamente inadequada) para atuar especificamente e
exclusivamente em prol dos hipossuficientes. Nesse último modelo enquadra-se a
Defensoria Pública”. (ALVES, 2020, p. 575).
Já o modelo híbrido ou misto “[...] trata-se da reunião dos modelos pro bono,
judicare e salaried staff, em diversas combinações possíveis, caracterizando autêntica
relação de complementaridade”. (ESTEVES e SILVA, 2018, p. 10).
Podemos mencionar o modelo híbrido, por exemplo, quando existe uma
instituição ou órgão mantido pelo Estado para a prestação da assistência jurídica
(modelo público), mas que, ao mesmo tempo, possibilita a figura do advogado dativo
para atuar em causas específicas (modelo judicare), ante a impossibilidade de
atuação da instituição.
A Constituição Federal de 1988 optou pelo modelo público de assistência
jurídica aos necessitados e elegeu a Defensoria Pública como o órgão estatal
responsável para o exercício dessa competência. O modelo público é o que melhor
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representa os interesses de uma sociedade marcada por tantas desigualdades e
injustiças, pois “[...]
a atuação da Defensoria Pública é muito mais ampla,
possibilitando uma atuação estratégica, multidisciplinar, democrática, também
preventiva, individual e coletiva, judicial e extrajudicial”. (GOMES, 2019, 136)
Além disso, o modelo público garante maior paridade de armas entre a
qualificação da defesa e da acusação pública, que é provida no cargo mediante
concurso público. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 é clara ao adotar
em seu Art. 134 o modelo público, tanto assim é que “[...] a nomeação de advogado
para atuar em prol de pessoa necessitada só se legitimaria na impossibilidade de a
Defensoria Pública o fazer” (FENSTERSEIFER, 2017, p. 120), sendo a Defensoria um
instrumento de elo entre a sociedade e o Estado.
3. DA DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE JUSTIÇA GRATUITA, ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Recorrentemente, os termos assistência judiciária, assistência jurídica e justiça
gratuita são usados indistintamente. Contudo, os institutos não se confundem, sendo
necessário fazer uma breve diferenciação.
Primeiramente, de acordo com a doutrina de Guilherme Freire, “[...] a justiça
gratuita está relacionada ao pagamento de custas, taxas, emolumentos e despesas
processuais.” (BARROS, 2010, p. 27), ou seja, se limita às despesas decorrentes do
processo, sendo a matéria regulada pelo Código de Processo Civil, em seu Art. 98 e
seguinte.
Por outro lado, a assistência judiciária
[...] engloba o patrocínio da causa por advogado e pode ser
prestada por um órgão estatal ou por entidades não estatais,
como escritórios modelos das faculdades de Direito ou de
ONGs. Esse conceito limita-se à defesa dos direitos dos
necessitados na esfera judicial. (BARROS, 2010, p. 27).
Assim, a assistência judiciária gratuita está relacionada ao patrocínio da causa
por um advogado custeado pelo Estado, se limitando, porém, à esfera judicial,
atuando o advogado naquela causa específica.
De modo diverso, a assistência jurídica possui um conceito mais abrangente,
que inclui a atuação judicial e extrajudicial, a qual é prestada pela Defensoria Pública,
conforme foi regulado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, e Art. 134. De
acordo com a doutrina,
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[...] diferentemente da assistência judiciária prevista na
constituição anterior, a assistência jurídica tem conceito mais
abrangente e abarca a consultoria e atividade extrajudicial em
geral. Agora, portando, o Estado promoverá a assistência aos
necessitados no que pertine a aspectos legais, prestando
informações sobre comportamentos a serem seguidos diante
de problemas jurídicos, e, ainda, propondo ações e defendendo
o necessitado nas ações em face dele proposto (NERY JR, 2003,
p. 77).
Desse modo, podemos concluir que é necessária a diferenciação dos
institutos. Enquanto a justiça gratuita é regulada no CPC, Art. 98 e seguintes
referentes às despesas processuais, a assistência judiciária está regulada na Lei
1.060/50 e a assistência jurídica, em sentido mais abrangente, está regida pela
própria Constituição, em seu Art. 5º, LXXIV, e Art. 134.
4. DA TITULARIDADE DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
A Constituição Federal de 1988, ao eleger o destinatário da assistência jurídica
gratuita prestada pelo Estado, faz referência ao termo “necessitado” e àquele que
ostenta de “insuficiência de recursos”, no Art. 134 e Art. 5º, LXXIV, respectivamente.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que o termo necessitado e a expressão
insuficiência de recursos “[...] são palavras semanticamente abertas, e por isso,
permitem um amplo debate hermenêutico a partir de contextos sociais e
processuais” (MAIA, 2018, p. 130).
Hodiernamente, o conceito de necessitado, para fins de prestação de
assistência jurídica, estritamente atrelado ao público atendido pela Defensoria
Pública, está relacionado principalmente à carência econômica, mas podem ser
identificadas outras hipóteses geradoras da necessidade, pois
[...] a necessidade não advém exclusivamente de questões
econômicas, mas de outras questões de vulnerabilização do ser
humano a que o Estado não pode se furtar de enxergar e
proteger: se o Estado, através da Defensoria, não cuidar dessas
situações, elas continuarão, na sua invisibilidade, produzindo
visíveis injustiças, pois a ausência de recursos lhes impede de
contratar advogado ou muitas vezes de simplesmente
conhecer seus direitos. (ROCHA, 2013, p. 83).
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Desse modo, percebe-se que o conceito de necessitado está associado à
existência de alguma vulnerabilidade, não limitado ao aspecto econômico-financeiro,
estando o indivíduo, por razões fáticas ou circunstanciais, sofrendo especiais
dificuldades em ter acesso aos seus direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico.
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O próprio constituinte se preocupou em eleger grupos para receber a tutela
estatal diferenciada, os quais são denominados necessitados organizacionais, que
conceitualmente são:
[...] as pessoas que apresentam uma particular vulnerabilidade
em face das relações sociojurídicas existentes na sociedade
contemporânea [...]. Todos aqueles, enfim, que no intenso
quadro de complexas interações sociais hoje reinantes, são
isoladamente frágeis perante adversários poderosos do ponto
de vista econômico, social cultural ou organizativo, merecendo,
por isso mesmo, maior atenção com relação a seu acesso à
ordem jurídica justa e à participação por intermédio do
processo. (GRINOVER, 1996, p.116-117).
A Constituição Federal de 1988 elegeu, em seu texto, grupos para receber a
tutela estatal especial e,
[...] entre os grupos eleitos constitucionalmente enquanto
necessitados de especial proteção estatal, citam-se
exemplificadamente os seguintes agrupamentos: 1) Dos
consumidores (art. 5º, XXXII, e art. 170, V); 2) das crianças e
adolescentes (art. 227); 3) dos idosos (art. 230); 4) os indígenas
(art. 231 e ss) 5) dos Quilombolas (art. 68 e §1º do art. 215; 6)
das mulheres (art. 7º, XX), 7) da pessoa com deficiência (art. 227
§ 2º, arts. 244 e outros) (MAIA, 2017, p. 149).
No decurso das alterações trazidas pela LC n. 132/2009, a LC n. 80/94
reformou e ampliou o conceito de necessitado, incluindo os necessitados
organizacionais, determinando que cabe à Defensoria Pública
Art. 4º, XI – exercer a defesa dos interesses individuais e
coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa
portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de
violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado (BRASIL,
2009).
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Neste sentido, Esteves e Silva (2018) apontam algumas espécies de
vulnerabilidade existentes no mundo contemporâneo, quais sejam: vulnerabilidade
econômica; vulnerabilidade organizacional; vulnerabilidade etária, física e sensorial;
vulnerabilidade indígena; vulnerabilidade por vitimização; vulnerabilidade por
migração ou deslocamento interno; vulnerabilidade por vivência em situação de rua;
vulnerabilidade por orientação sexual e identidade de gênero; vulnerabilidade das
minorias; vulnerabilidade processual; vulnerabilidade episódica ou transitória; e a
vulnerabilidade por privação de liberdade.
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Na mesma perspectiva, de acordo com as Regras de Brasília sobre o acesso
à justiça, item 1.3, consideram-se pessoas em condição de vulnerabilidade aquelas
[...] que, por razão da sua idade, gênero, estado físico ou mental,
ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais,
encontram especiais dificuldades em exercitar com plenitude

perante o Sistema de Justiça os direitos reconhecidos pelo
ordenamento jurídico (ANADEP, 2008, grifo nosso).

Registra-se, ainda, o entendimento do Ministro Antônio Herman Benjamin, do
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao conceito de necessitado, em
julgamento que versava sobre a legitimidade da Defensoria Pública para a
propositura de ação civil pública:
A expressão ‘necessitados’ deve ser interpretada de maneira
mais ampla, não se restringindo, exclusivamente, às pessoas
economicamente hipossuficientes, que não possuem recursos
para litigar em juízo sem prejuízo do sustento pessoal e
familiar, mas sim a todos os socialmente vulneráveis” (grifos do
autor) (STJ, AgREsp 50.212/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
10.10.2011.).
Sobre a amplitude do conceito de necessitado, a doutrina adverte que
[...] Ao defender tal entendimento, não se está, como muitos
poderiam pensar, por ampliar de tal maneira o conceito de
necessidade ou necessitado a ponto de acobertar “toda a
sociedade” nele. Não é o caso. Mas tão somente se está
alinhando o conceito ao novo cenário jurídico e normativo
(constitucional e infraconstitucional) edificado desde a CF/88,
de modo a superar o paradigma liberal individualista e o
conceito restritivo (vale destacar, de assistência apenas
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‘judiciária’) estabelecido à luz da Lei de Assistência Judiciária
(Lei 1.060/50) (FENSTERSEIFER, 2017, p. 40).
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Por outro lado, a insuficiência de recursos deve ser entendida com o
significado de instrumentos ou meios disponíveis para alcançar determinado fim,
pois “quando a Constituição pretende se referir à questão econômica premente
utiliza as palavras carentes, pobreza e pobre (art. 3º, III, art. 23, X; art. 203, II; art. 245
e ADCT 79,80,81 e 84)” (GONÇALVES FILHO; ROCHA; MAIA, 2020, p. 59).
Assim, o titular da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública é
aquele que se encontra em especiais dificuldades em exercitar os seus direitos com
plenitude, devendo o conceito de necessitado receber elasticidade em sua
interpretação.
Por fim, deve ser analisada, ainda, a carência de recursos, sob a perspectiva de
instrumentos ou meios necessários para garantir o efetivo acesso à justiça e à ordem
jurídica justa, o que deverá ser analisado a partir da situação fática, devendo ser
conferida interpretação que favoreça a proteção dos direitos fundamentais e dos
direitos humanos.
5 A DEFENSORIA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Defensoria Pública, como já mencionado alhures, é fruto da Constituição
Federal de 1988, criada com o objetivo de concretizar o direito fundamental à
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Entretanto, a assistência
judiciária já havia sido consagrada pela Constituição Federal de 1934, que inovou, ao
dispor em seu Art. 113, n. 32, que “A União e os Estados concederão aos necessitados
assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a
isenção de emolumentos, custas, taxas e selos”. (BRASIL, 1934).
Por esse motivo, a Constituição Federal de 1934 representa grande avanço na
matéria, pois
[...] é particularmente relevante a referência no dispositivo à
criação de “órgãos especiais” para a prestação da assistência
judiciária, o que, vale frisar, até como certo recuo posterior do
legislador constitucional brasileiro na matéria, não se repetiu
nos textos constitucionais subsequentes até a CF/88, quando,
então, houve a efetiva designação da Defensoria Pública para
prestar tal serviço público essencial (FENSTERSEIFER, 2017, p.
61).
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Após a consolidação da Defensoria Pública na Constituição Federal de 1988,
foram editadas importantes Emendas Constitucionais atreladas ao fortalecimento e
ao desenvolvimento da Instituição.
Primeiramente, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, restou
assegurado às Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional, administrativa e
a iniciativa de proposta orçamentária, obedecidos os limites de diretrizes
orçamentárias (Art. 134, § 2º, da CF/1988). Ocorre que,
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Nesse primeiro momento, portanto, a previsão expressa da
autonomia restou realizada unicamente em relação às
Defensorias Públicas dos Estados, sendo excluídas do âmbito
explícito de incidência da norma as Defensorias Públicas da
União e do Distrito Federal. (ESTEVES e SILVA, 2018, p. 71).
Em seguida, a Emenda Constitucional 69/2012 retirou da União a competência
para organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal, passando tal
atribuição ao próprio Distrito Federal. Além disso, estendeu à Defensoria Pública do
Distrito Federal os princípios e regras conferidas à Defensoria Pública dos Estados, in
verbis:
Art. 2º da EC nº 69/2012: Sem prejuízo dos preceitos
estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à
Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e
regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as
Defensorias Públicas dos Estados (BRASIL, 2012).
A Emenda Constitucional 74/2013 acresceu ao Art. 134 da CF o §3º,
concedendo a autônima institucional já conferida às Defensorias Estaduais à
Defensoria Pública da União e à Defensoria Pública do Distrito Federal, com a
seguinte redação: “§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União
e do Distrito Federal” (BRASIL, 2013).
Com o advento da Emenda Constitucional 80/2014, que representa grande
avanço para a instituição, principalmente por ampliar o conceito e a missão da
Defensoria Pública e fortalecer seu processo de interiorização, o Art. 134 da CF
passou a ter a seguinte redação:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
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direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal. (BRASIL, 2014).
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A referida Emenda Constitucional “[...] alterou, na Constituição Federal, o
capítulo IV (Das funções Essenciais à Justiça, do Título IV (Da Organização dos
Poderes), prevendo uma Seção exclusiva à Defensoria Pública (Seção IV)”. (GOMES,
2019, p. 125).
Além disso, houve a constitucionalização dos princípios institucionais da
Defensoria, já previstos no Art. 3º da LC 80/94, e a autorização para aplicação de
parte do regramento jurídico do poder judiciário no que couber à Defensoria Pública,
principalmente quanto à iniciativa de lei, in verbis: “§ 4º São princípios institucionais
da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96
desta Constituição Federal”. (BRASIL, 2014).
Por fim, a Emenda Constitucional 80/2014 acrescentou ao Art. 98 do ADCT
disposição, garantindo a existência de defensores públicos em todas as unidades
jurisdicionais no prazo de 08 anos, com verdadeiro processo de universalização de
acesso à justiça e interiorização da Defensoria Pública, como protetora dos direitos
humanos.
5.1 NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
As normas e diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 para a
Defensoria Pública foram regulamentadas por meio da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994, intitulada Lei Orgânica da Defensoria Pública, que dispõe
sobre a organização e estrutura da Defensoria Pública da União, da Defensoria do
Distrito Federal e territórios e estabelece normais gerais para organização das
Defensorias Públicas dos Estados (BRASIL, 1994). Assim,
[...] ao organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios, a Lei Complementar n. 80/1994
mostra-se exaustiva, cuidando detalhadamente de sua
estrutura, carreira, atribuições, direitos e responsabilidades
(titulo II- Da organização da Defensoria Pública da União e
titulo III- Da organização da Defensoria Pública do Distrito
Federal e dos Territórios. Por outro lado, ao dispor sobre as
Defensorias Públicas Estaduais, a Lei Complementar n. 80/1994
traça apenas normas gerais sobre a matéria, deixando a cargo
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dos estados-membros a devida especificação dos pormenores
(Título IV Normas Gerais sobre a organização da Defensoria
Pública’) (ESTEVES e SILVA, 2018, p. 138).
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Mais tarde, a Lei Complementar n. 132, de 07 de outubro de 2009, alterou
profundamente a LC 80/94, de modo a ampliar e modernizar o papel de atuação do
órgão, inclusive na tutela coletiva e na solução extrajudicial dos conflitos. Marcos
Lopes Gomes, citando José Augusto Garcia de Souza, resume as inovações trazidas
pela Lei Complementar n. 132/2009:
a) a nova definição para a Defensoria Pública, agora
reconhecidamente como ‘instrumento do regime democrático’,
ligada visceralmente à proteção dos Direitos Humanos; b)
positivação dos ‘objetivos da Defensoria Pública’,
recomendando pela primazia da dignidade da pessoa humana
e a redução das desigualdades sociais; c) ampliação das
funções institucionais, com ênfase na atuação extrajudicial e na
tutela coletiva; d) extensão das chamas funções institucionais
‘atípicas’, comprometendo-se a Defensoria Pública com
‘grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do
estado’ e com pessoas vitimadas por formas graves de
opressão ou violência, independentemente da situação
econômica indicial; e) a enumeração de direitos dos assistidos
pela Defensoria Pública, com a previsão de audiências públicas
para o planejamento das ações institucionais e, no tocante
especificamente às Defensoras estaduais, o estabelecimento de
ouvidoria externa, outra medida de vanguarda entre as
corporações jurídicas brasileiras; f) a reformulação de inúmeras
normas relativas à Defensoria Pública da União (GOMES, 2019,
p. 125).
Por outro lado, o Código Processual Civil de 2015 destinou uma seção
específica para tratar do benefício da gratuidade da justiça (seção IV), “revogando
nos termos do art.1072, III do CC, os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11º, 12º e 17º da Lei 1.060,
de 5 de fevereiro de 1950” (Apud GOMES, 2019, p. 126), justamente porque a matéria
passou a ser regulada pelo CPC. Além disso, o CPC criou um título específico para
tratar da Defensoria Pública (título VII), entre as demais inovações.
Importante mencionar, ainda, que a Lei 11.448/07 alterou a Lei 7.347/85 (Lei
de Ação Civil Pública) e conferiu à Defensoria Pública legitimidade ativa para propor
ação civil pública (Art. 5º, II), consagrando sua legitimidade na tutela coletiva.
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A promulgação da referida lei ensejou o ajuizamento da ADI 3.943, pela
Associação dos membros do Ministério Público, “[...] movida pela ideia de que a
Defensoria Pública estaria a tomar espaço reservado ao Ministério
Público” (BARLLETA e MAIA, 2016, p. 204). Na oportunidade, o Supremo Tribunal
Federal decidiu que a Defensoria Pública pode propor Ação Civil Pública na defesa
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, atuando da segunda onda
renovatória de acesso à justiça.
Por fim, conferida a legitimidade da Defensoria Pública para atuação coletiva,
a Lei 13.300/2016 conferiu legitimidade ativa à Defensoria Pública para impetrar
mandado de injunção coletivo, “[...] a fim de garantir à máxima efetividade do acesso
à justiça coletiva” (BARLLETA e MAIA, 2016, p. 205).
6. CUSTUS VULNERABILIS NA DOUTRINA
A expressão custus vulnerabilis foi desenvolvida inicialmente pelo Defensor
Público Maurílio Casas Maia (DPE-AM), com base nos estudos da Teoria Garantista,
de Luigi Ferrajoli, e tem por finalidade didática e pedagógica uma releitura do perfil
institucional da Defensoria Pública com o objetivo de
[...] explicitar distinções e proximidades da atuação institucional
da Defensoria Pública em relação ao Ministério Público, a fim
de torná-la inconfundível com a missão-função de custus legis,
e também, sinalizar a paridade de armas institucionais na
efetivação das respectivas missões constitucionais. (SILVA,
2020, p. 127).
Conceitualmente, a expressão custus vulnerabilidis vem sendo empregada em
dois sentidos: um enquanto missão, outro enquanto intervenção.
É importante ter em mente que a expressão “custus
vulnerabilis” possui dois significados. Primeiramente, é utilizada
em um sentido genérico (custus vulnerabilis em sentido
genérico), para representar a missão institucional, ou seja, a
incumbência que foi atribuída constitucionalmente à
Defensoria Pública pela Constituição Federal para tutelar os
direitos das pessoas vulneráveis, designadas pelo texto
constitucional como necessitados. Em uma segunda acepção,
o termo custus vulnerabilis é utilizada para designar a
intervenção da Defensoria Pública enquanto terceiro
interessado no processo (GONÇALVES FILHO; ROCHA; MAIA,
2020, p. 69-70).
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Portanto, enquanto órgão autônomo do sistema de justiça, a Defensoria
Pública atua como guardiã dos vulneráveis em razão de sua incumbência
constitucional de expressão e instrumento do regime democrático, responsável pela
promoção dos direitos humanos e defesa dos necessitados, conforme disposto no
Art. 134 e Art. 5º, LXXIV, da CF/1988.
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Conforme Gonçalves Filho, Rocha e Maia (2020), na condição de
interventora custus vulnerabilis, a Defensoria Pública atua em nome próprio, ou seja,
como terceiro interveniente, em processos individuais ou coletivos em que se
discutam interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo que exista
advogado constituído, de modo a resguardar e complementar a defesa dos
interesses ali discutidos, reforçando a importância da participação da Defensoria na
formação de precedentes em favor dos grupos hipossuficientes.
Nesse sentido, o Defensor Público Jorge Bheron destaca que a intervenção da
Defensoria na condição de custus vulnerabilis não prejudica a atuação do advogado
devidamente constituído, pois a intervenção defensorial
[...] tem como escopo aportar, em prol do vulnerável,
argumentos, informações e documentos aptos a instruir
sobejamente o processo, de forma a possibilitar ao julgador
uma cognição ampla e profunda da problemática posta,
enfrentando com maior grau de certeza e confiança o mérito
do pedido, sem com isso dispensar ou substituir o importante
papel desempenhado pelo causídico particular representante
judicial do preso, uma vez que o advogado privado presta
serviço público e exerce função social (artigo 2º, parágrafo 1º,
Estatuto da OAB) indispensável à administração da
justiça (artigo 133, CRFB), cuja atuação livre está protegida
(artigo 7º, I, Estatuto da OAB) (ROCHA, 2017).
O fundamento legal é encontrado na LC 80/1994, em seu Art. 4º, incisos VII e
XI, que dispõe como função institucional da Defensoria o exercício da defesa dos
interesses individuais e coletivos dos grupos sociais vulneráveis, podendo, para tanto,
utilizar de todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de tais
interesses, “[...] mais aproximado de uma cláusula geral interventiva em prol dos
vulneráveis” (SILVA, 2020, p. 132).
Assim, a partir do fundamento cima apresentado, Gonçalves, Rocha e
Maia (2020) apontam a teoria dos poderes implícitos, pois se a constituição atribuiu
uma atividade-fim (proteção dos necessitados), concedeu também todos os meios e
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instrumentos necessários para o desempenho dessa atribuição, sendo a intervenção
viabilizada pela “[...] ausência de delimitação na forma de atuação processual da
Defensoria Pública na Constituição Federal” (SILVA, 2020, p. 128).
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Além disso, a LC 80/94, com as alterações trazidas pela LC 132/2009, reformou
e ampliou o conceito de necessitado, conferindo à Defensoria o status de
emancipadora dos vulneráveis organizacionais, determinando que cabe à Defensoria
Pública:
Art. 4º, XI – exercer a defesa dos interesses individuais e
coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa
portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de
violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. (BRASIL,
2009).
Ainda sob o prisma legal, o novo CPC trouxe previsão expressa do tema em
seu Art. 554, § 1º, ao dispor da necessária intimação da Defensoria Pública nas ações
possessórias em que figure no polo passivo grande número de pessoas, e que estas
pessoas estejam em situação de vulnerabilidade econômica, em um viés de
intervenção baseado na hipossuficiência financeira.
Por outro lado, “[...] a utilização do método de interpretação histórica auxilia e
reforça a possibilidade de atuação interventiva da Defensoria Pública”, uma vez que
o cargo de Defensor Público surgiu no âmbito da Procuradoria de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual 2.188, de 21 de julho de 1954, dividindo
palco institucional com os antigos promotores de justiça (SILVA, 2020, p. 128).
Nesse sentido, Esteves e Silva lecionam que,
Como se observa, portanto, assim como no Distrito Federal (e
posteriormente no Estado da Guanabara), também no antigo
Estado do Rio de Janeiro a Defensoria Pública se manteve
originalmente inserida dentro da carreira do Ministério Público,
sendo a assistência aos necessitados prestada por integrantes
do parquet (2018, p. 61).
É justamente por esse motivo, dada a origem igualitária, que “[...] remete à
necessidade da paridade de armas entre a procuratura de justiça por acusação
(Ministério Público) e por defesa pública (Defensoria Pública), mormente quando se
pensa em formação de precedentes”. (SILVA, 2020, p. 129).
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Dados os fundamentos apresentados é que se pensa em um novo modelo de
estruturação da Defensoria Pública enquanto “órgão de suporte defensivo” (SILVA,
2020, p. 21), mesmo nos casos em que a pessoa vulnerável já possua advogado
constituído de sua confiança, em verdadeiro ato cooperativo de defesa pública com
funções de apoio para equilíbrio das relações processuais.
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Assim, podemos concluir que a Defensoria Pública é o órgão do sistema de
justiça responsável pela tutela dos grupos que necessitem de proteção especial por
parte do Estado, cuja origem é oriunda de órgão de procuratura de justiça, o que
deve ser levado em consideração para ponderar sobre as possíveis posições
processuais que pode assumir, justamente em razão da sua autonomia e interesse
institucional.
6.1 NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
A intervenção defensorial-custus vulnerabilis chegou aos tribunais superiores,
tais como o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ),
mostrando sua viabilidade e possibilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729246/AM, admitiu a intervenção
da Defensoria Pública em nome próprio em função pró-vulnerável, embora de forma
inominada, com fundamento no Art. 4º, XI, da LC 80/1994, baseado na missão
institucional do órgão e por analogia à intervenção disposta no Art. 554, § 1º, do CPC,
conforme demonstra a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. REVISÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDENCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal
regional concluiu pela necessidade de intimação do Ministério
Público e da Defensoria Pública para intervenção no feito, em
razão de serem os recorridos pessoas hipossuficientes e muitos
deles idosos em situação de risco, sendo certo que a revisão
desse entendimento implica revisão do conjunto probatório
dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. (...)
3. Em que pese a inaplicabilidade do dispositivo ao feito,
trazemos à reflexão importante questão envolvendo a
normativa prevista no art. 554 § 1º do CPC/2015, em que se
exige a atuação da Defensoria Pública em casos como o
presente: “§ 1º No caso de ação possessória em que figure no
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polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação
pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a
citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a
intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em
situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública”.
Conclusão inafastável é que esse dispositivo legal busca
concretizar a dignidade da pessoa humana, democratizando o
processo, ao permitir a intervenção defensorial. O artigo almeja
garantir e efetivar os princípios do contraditório e da ampla
defesa de forma efetiva.
4. Importante destacar que a possibilidade de defesa dos
vulneráveis, utilizando-se de meios judiciais e extrajudiciais,
está prevista no art. 4º, XI, da LC 80/1994: “Art. 4º, XI- exercer a
defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades
especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e
de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção
especial do Estado”. (STJ, AgInt no REsp 1729246/AM, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, T2, j. 4/9/2018, DJe 20/11/2018).
Já no ano de 2019, pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.712.163/SP, em decisão histórica para a doutrina institucional, admitiu de
forma expressa a intervenção da Defensoria Pública da União como custus
vulnerabilis, julgado conforme transcrição da ementa abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC.RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO
DE SAÚDE.CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIDADE DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA
ANVISA. (...)
2. Na espécie, após análise acurada dos autos, verificou-se que
o acórdão embargado deixou de analisar a possibilidade de
admissão da Defensoria Pública da União como custus
vulnerabilis.
3. Em virtude de esta Corte buscar a essência da discussão,
tendo em conta que a tese proposta nesse recurso especial
repetitivo irá, possivelmente, afetar outros recorrentes que não
participam diretamente da discussão da questão de direito,
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bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de
consumidores potencialmente lesado e da necessidade da
defesa do direito fundamental à saúde, a DPU está legitimada
para atuar como quer no feito.
(...) 7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas
para admitir a DPE como custus vulnerabilis (Grifo nosso).
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No ano de 2020, em decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça, no Habeas
Corpus 568.693/ES 2020/0074523-0, admitiu a Defensoria Pública da União
enquanto custus vulnerabilis no processo penal, fundamentando que os efeitos da
decisão repercutem na esfera de pessoas ou grupos de necessitados.
No caso em comento, tratava-se de um Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Espírito Santo, requerendo a soltura, independente do
pagamento de fiança, em favor daqueles a quem foi concedida liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança, em razão da situação de emergência
ocasionado pelo coronavírus, uma vez que a hipossuficiência financeira da
parte impedia o seu pagamento.
A Defensoria Pública da União solicitou sua intervenção enquanto custus
vulnerabilis, que foi deferida, para requerer que os efeitos do referido HC fossem
aplicados em todo território nacional, confirmando a importância da instituição na
formação de precedentes que atinge um número quase infindável de pessoas.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus Coletivo 143.641,
foi admitida a intervenção da Defensoria Pública como guardiã dos vulneráveis,
embora de maneira implícita. No caso em questão, foi proposto Habeas Corpus
Coletivo pelo Coletivo de Advogados de Direitos Humanos (CADHu), requerendo a
substituição da prisão preventiva de todas as mulheres gestantes, puérperas ou mãe
de crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade.
A Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Defensoria Pública do Paraná
requisitaram sua intervenção como custus vulnerabilis e foram admitidas na
condição de assistentes, “[...] o que soa compreensível para a ocasião na qual os
estudos sobre custus vulnerabilis ainda eram incipientes” (GONÇALVES FILHO;
ROCHA; MAIA, 2020, p. 120).
No caso acima declinado, após a movimentação das outras defensorias
estaduais, todos os órgãos defensoriais foram admitidos na condição de amicus
curiae, o que demonstra condição peculiar da Defensoria Pública do Estado do Ceará
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e Defensoria Pública do Estado do Paraná e nos leva a concluir que sua intervenção
se deu na condição de custus vulnerabilis, em razão de seu interesse institucional.
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Portando, conclui-se que apesar da recente existência doutrinária, o instituto
vem sendo discutido e admitido nos tribunais superiores como forma de intervenção
pró-vulnerável, principalmente frente à disposição elencada no Art. 554, § 1º, do CPC
e disposições da Lei Complementar 80/94, com base no interesse institucional da
Defensoria Pública, vocacionada à proteção dos direitos humanos e consolidação do
Estado democrático de direito.
7. CONCLUSÕES
O presente estudo delineou, de modo geral, a evolução histórica da assistência
jurídica no Brasil, culminando na criação da Defensoria Pública pela Constituição
Federal de 1988, para a efetivação do direito fundamental à assistência jurídica
gratuita prestada pelo Estado aos necessitados e insuficientes de recurso.
Houve a apresentação dos conceitos de “necessitado” e da “insuficiência de
recursos”, que são considerados os titulares da assistência jurídica gratuita prestada
pelo Estado e que estão para além do conceito de ordem econômica, justamente
porque atualmente os referidos conceitos recebem interpretação ampla, de modo a
abarcar as múltiplas vulnerabilidades existentes no mundo contemporâneo.
Foram expostas, ainda, importantes emendas constitucionais, quais sejam:
Emendas Constitucionais 45/2004, 69/2012, 74/2014 e 80/2014, que foram
responsáveis por promover importantes mudanças estruturais na instituição e alterar
profundamente a missão da Defensoria Púbica frente à proteção das minorias e dos
grupos vulneráveis como forma de promoção dos direitos humanos.
Foram traçadas, também, propostas para consolidação da intervenção
processual da Defensoria enquanto terceiro, na modalidade custus vulnerabilis, em
processos em que se discuta interesse de vulnerável ligado essencialmente ao seu
interesse institucional e na necessidade de sua adequada representação, mormente
quando se pensa na formação de precedentes.
Foram exibidos importantes julgados dos tribunais superiores em que houve
o enfrentamento do tema custus vulnerabilis enquanto intervenção processual
autônoma, mostrando sua possibilidade e viabilidade na jurisprudência dos tribunais
superiores.
Por consequência, pode-se afirmar que essa atuação da Defensoria é
fundamental para a proteção das relações sociojurídicas dos vulneráveis,
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principalmente no âmbito penal, uma vez que ultrapassam as situações de cunho
econômico, promovendo, assim, a efetivação da garantia ao acesso à justiça.
Logo, conclui-se pela possibilidade da participação da Defensoria Pública
atuando como representante da parte e, enquanto órgão interveniente, em favor do
melhor interesse dos grupos vulneráveis, como forma de acesso à ordem jurídica
justa, efetivação os direitos humanos e consolidação do Estado democrático de
direito.
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RESUMO: A violência em razão do gênero ocorre a partir do fator dominante que o
homem possui sobre a mulher, resultando em atos violentos e agressivos.
Comumente é praticada contra a mulher, na forma de violência doméstica. Diante
dos elevados índices de agressões, homicídios e violações dos direitos das mulheres,
compreende-se que o Estado falhou na criação de políticas públicas que visasse o
combate dessas práticas e objetivasse a mudança social para erradicação de toda e
qualquer forma de violência contra a mulher. O presente artigo fala sobre a Lei
11.340/2006, denominada por Lei Maria da Penha e suas ineficácias, tendo como
finalidade, corroborar que a violência doméstica praticada contra a mulher acontece
todos os dias, o que é um problema social que precisa ser tratado, pois, o resultado
da violência doméstica causa danos irreparáveis nas mulheres vítimas, ocasionando
problemas de saúde para o resto da vida.
Palavras-chave: Violência Doméstica, políticas públicas, ineficácia da Lei Maria da
Penha.
ABSTRACT: Gender-based violence occurs from the dominant factor that men have
over women, resulting in violent and aggressive acts. It is commonly practiced against
women in the form of domestic violence. Given the high rates of aggression,
homicides and violations of women's rights, it is understood that the State failed to
create public policies aimed at combating these practices and aimed at social change
to eradicate all forms of violence against women. This article talks about Law 11.340
/ 2006, called Maria da Penha Law and its inefficiencies, aiming to corroborate that
domestic violence against women happens every day, which is a social problem that
needs to be addressed, therefore, the result of domestic violence causes irreparable
damage to women victims, causing health problems for the rest of their lives.
Keyword: Domestic Violence, public policies, ineffectiveness of Maria da Penha Law
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo expõe a realidade vivida por muitas mulheres brasileiras
em seus lares familiares todos os anos, que é a violência doméstica e quão ineficaz a
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Lei Maria da Penha têm se tornado para combater esse crime, e que a medida
protetiva não tem protegido a mulher que se tornar estatística no feminicidio. Se
todas as pessoas tivessem a oportunidade mágica de regressar na história da sua
família, como uma viagem através de uma máquina do tempo teriam a oportunidade
de assistir diversas cenas de violência sofridas pelas mulheres. Bisavó, avó, mãe, tias,
irmãs e até mesmo filhas, todas com algum registro evidente de maus tratos, dentro
da própria casa, na rua, até mesmo no contexto do seu local de trabalho, e entre
amigos.
A evolução da cultura nos trouxe diversos sufrágios, mas, além disso, nos
trouxe a quebra de um tabu, trouxe-nos o acesso a informação, a desconsideração
de um pensamento enraizado por anos, de que a mulher é o sexo frágil, é um objeto
maleável nas mãos dos homens. Além disso, que o seu silêncio a frente de uma
agressão que fere a sua integridade psicológica e física, é uma obrigação, por ser
apenas mais uma no meio de tantas violentadas.
Portanto, a Lei Maria da Penha produziu instrumentos inovadores que se
destacaram como fundamentais para prevenir a violência doméstica, e afastar os
agressores, sendo elas: as medidas acautelatória de urgência, inseridas nos artigos
22 e seguintes, tendo finalidade livrar-se da violência doméstica e familiar contra a
mulher, tendo como objetivo possuir mecanismos rápidos que possam deter a ação
do agressor, no entanto, vários pontos devem ser questionados no que se refere a
sua aplicabilidade, a ação penal competente e os objetivos a serem alcançados com
a referida lei. Muitos fatores devem ser levados em consideração ao avaliar a eficácia
e o êxito da referida Lei, a principal pergunta é se a Lei Maria da Penha, está chegando
a finalidade principal a vítima que é devolver a paz social, a integridade moral e física
da mulher e não destruir a família.
Grande expectativa se criou em torno da lei nº 11.340/06, conhecida
popularmente por “Lei Maria da Penha”, em homenagem a Maria da Penha, vítima
da violência doméstica praticada por seu ex-esposo, deixando sequelas irreparáveis
por toda vida. O devido processo legal do caso de Maria durou, pelo menos, 15 anos.
Entre lutas e pressões internacionais, a vítima conseguiu, através de ONGs, levar o
caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fato esse, totalmente
inovador, pois era a primeira vez que acatavam um caso de violência doméstica. O
dado processo rendeu ao acusado, 2 anos apenas, de prisão, enquanto, o Brasil foi
condenado por negligência e omissão na violência doméstica. A partir daí o país se
viu obrigado a criar uma legislação adequada a este tipo de violência, que zelasse
pela saúde física e mental de milhares de mulheres brasileiras, vítimas de agressões,
nos seus lares.
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E finalmente, em setembro de 2006, a Lei N 11.340/2006, entrou em vigor.
Foi considerada pela ONU como uma das 3 melhores legislações da violência de
gênero. A Lei Maria da Penha não criou novos crimes ou modificou aqueles previstos
no Código Penal, mas apenas auxilia o aplicador da lei no que diz respeito à definição
do que seja violência doméstica e familiar contra a mulher. Deixando de ser julgada
como um crime de menor potencial ofensivo, devendo seus crimes ser da
competência dos Juizados Especializados de Violência Doméstica Contra a Mulher,
não mais pelos Juizados Especiais Criminais. Sendo julgados, apenas nas Varas
Criminais, nas cidades onde ainda não existirem os juizados especializados.
2 - A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA PENHA
A Lei Maria da Penha surgiu através do esforço coletivo dos movimentos
feministas de muitas mulheres no enfrentamento à violência doméstica e ao
feminicidio no Brasil. A Lei nº 11.340/2006, chamada de “Lei Maria da Penha”, surgiu
para tipificar e punir os atos de violência contra a mulher, tem como objetivo conter
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
“As origens da violência contra a mulher no Brasil se confundem com as
próprias origens da nação e estão diretamente relacionadas à antiga família
patriarcal, que tinha a mulher como cidadã de segunda classe” (TRINDADE, 2016).
Nessa esteira, podemos informar que o estilo patriarcal acabou por
introduzir a ideia de que a mulher deveria se esconder no lugar imposto a ela pela
sociedade e se calar diante de toda ou qualquer violência praticada a ela.
Portanto, não é difícil encontrar na história brasileira e da humanidade um
momento em que a mulher não tenha sido inferiorizada ou subjugada. Sendo assim,
podemos afirmar que uma das maiores conquistas para a mulher foi a tipificação da
violência doméstica como crime, tanto ela física, sexual, patrimonial, psicológica e
moral.
De acordo, com a autora Teles opina sobre a violência da seguinte forma:
Violência em seu significado mais frequente, quer dizer uso da
força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa
a fazer algo que não está com vontade; é constranger, é tolher
a liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de
manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena de viver
gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada
ou morta. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu
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humano. (Teles e Melo 2003, p. 15)
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A violência doméstica geralmente é cometida no âmbito familiar, ou seja,
dentro da residência da mulher, mas vale ressaltar que não é só o marido que pratica
a violência doméstica, ela pode ser praticada por qualquer parente, é aquela violência
originada no seio familiar. “Essa violência pode ser explicita ou velada, incluindo
diversas práticas, desde o abuso sexual até os maus tratos.” (CAVALCANTI, 2008)
A violência, segundo a autora Cavalcanti (2008), “é entendido como a força
material ativa que causa prejuízos físicos, no qual uma pessoa, geralmente do sexo
masculino, impõe seu poder sobre outra pessoa através da violência. ” A autora ainda
acrescenta o seguinte:
“Autora acrescenta que a violência é um exercício humano de
poder, expresso por meio da força, coma finalidade de manter,
destruir ou construir uma dada ordem de direitos e
apropriações, colocando limites ou negado a integridade e
direitos de outros, sendo acentuada pelas desigualdades
sociais. Portanto, a violência deve também ser entendida como
um processo, e não simplesmente como a provocação de males
físicos ou psicológicos, causada pela materialização da
força. (Cavalcanti, 2008)
Nesse contexto, surge a Lei n° 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha,
em homenagem a Maria da Penha Fernandes, farmacêutica e professora universitária,
que por reiteradas vezes denunciou as agressões que sofreu de seu ex-marido, não
obtendo uma resposta da Justiça.
No ano de 2006 surgiu a Lei n° 11.340, considerada como um marco na
história da mulher brasileira, pois trouxe consigo mecanismos capazes de punir os
agressores, bem como, proteger e resguardar os direitos da mulher que sofre
violência doméstica e familiar, em sentindo amplo, ou seja, abarca em seus artigos a
proteção da mulher no âmbito não só físico, mas psicológico e patrimonial também.
Com o aparecimento dos tratados e convenções internacionais com intuito de
proteção dos direitos das mulheres, fortaleceu os movimentos feministas que
pleiteavam resposta mais efetiva do governo brasileiro para o combate à violência
doméstica contra a mulher.
De acordo com Santos, alude que1:
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Com a chegada do novo dispositivo em 2006, trouxe uma visão mais ampla,
que estabelece um mecanismo para que possa ser coibido a violência doméstica e
familiar. Nesse aspecto, a Lei Maria da Penha 11.340/06, traz em seu art. 226, o seguinte
texto:
“cr ia mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226
da Constituição Federal, da 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; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução
Penal; e dá outras providências.” (CAMPOS, 2008, p. 49)
Assim, a Lei Maria da Penha cria, portanto, mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Constituição Federal e de
tratados internacionais assinados pelo Brasil.
2.1. Violência de gênero
A violência de gênero contra as mulheres, é uma violência de grave ameaça
aos direitos humanos, como também um sério problema de saúde pública mundial
que gera graves consequências.
No final dos anos 80 ocorre uma mudança significativa nos movimentos e
estudos feministas no país, sob influência norte-americana, que realizava debates
sobre a construção social do sexo e gênero, movimentos feministas no Brasil
começaram a substituir a categoria “mulher” pela categoria “gênero”.
No final dos anos 80 ocorre uma mudança teórica significativa nos estudos
feministas no Brasil. Sob a influência dos debates norte-americanos e franceses
sobre a construção social do sexo e do gênero, as acadêmicas feministas no Brasil
começam a substituir a categoria “mulher” pela categoria “gênero”.
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O recurso das feministas a instâncias supra-nacionais de proteção
dos direitos humanos, como a OEA e a ONU, também foi um fator
importante, (...) sobretudo por mostrar, internacionalmente, que o
governo brasileiro não estava cumprindo as suas obrigações de
defesa dos direitos humanos. (SANTOS, 2008, p. 23)
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A Lei 11.340/06, tem efeitos taxativos, e em seu art. 5º, configura violência
doméstica e familiar contra mulher somente a conduta baseada no gênero. Vale
mencionar que a Lei maria da penha não abrange toda violência doméstica contra a
mulher porque exige que a conduta seja baseada no gênero. “Para qualificar a
conduta ou simplesmente atribuir ao termo gênero o mesmo significado de mulher,
violaria o princípio constitucional da igualdade de sexos, pois o simples fato de a
pessoa ser mulher não pode torná-la passível de proteção penal especial. ” (NUCCI,
2007)
Isto é, a violência de gênero é determinada como uma relação socialmente
estabelecida entre homens e mulheres, assentando como categoria de analise para
a construção social do feminino e masculino.
A palavra gênero, portanto, é usada para seguinte definição:
[...] demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais
existentes entre mulheres e homens, que repercutem na esfera
da vida pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles
papéis sociais diferenciados que foram construídos
historicamente, e criaram pólos de dominação e
submissão. Impõe-se o poder masculino em detrimento dos
direitos das mulheres, subordinando-as às necessidades
pessoais e políticas dos homens, tornando-as dependentes.
(MELO, 2003, p. 16)
Portanto, a violência doméstica contra a mulher é uma conduta baseada no
gênero, visto que a sociedade foi doutrinada com uma cultura machista e opressora.
Quando ocorre a violência de gênero, o homem se comporta como estivesse no seu
direito e a mulher, como culpada. Mas o que seria a violência?
A palavra violência, de acordo Minayo (2006) “vem do latim vis, que quer
dizer força. Que são às noções de constrangimento e uso da superioridade física
sobre o outro, luta por poder, vontade de domínio, de posse e aniquilamento do
outro ou de seus bens.”
De acordo com pesquisa nacional sobre as circunstâncias do atendimento
nas delegacias da mulher, pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, foi averiguado que:
[...] a prática da violência doméstica e sexual emerge nas
situações em que uma ou ambas as partes envolvidas em um
relacionamento não cumprem os papéis e funções de gênero
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imaginadas como naturais pelo parceiro. Não se comportam,
portanto, de acordo com as expectativas e investimentos do
parceiro, ou qualquer outro ator envolvido na relação. (MELO,
2003, p. 19)
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O autor esclarece que essa é a motivação para que o agressor venha praticar
a violência doméstica contra a mulher, caracterizando assim, a violência de gênero.
Como exemplo: o marida bate na esposa, apenas para impor medo a ela, e a mesma
venha obedecer e respeita-lo; quando o agressor pratica danos ao patrimônio
(ameaça e quebra de objetos) para mostrar quem manda; ou pior, mata a esposa por
não aceitar o fim do casamento.
É nítido que todas essas condutas citadas como exemplo, fica evidenciado
que o homem age por puro machismo e por achar que tem direitos sobre a mulher.
Esse é o dado de fato que caracteriza a conduta baseada no gênero para os efeitos
da Lei 11.340/06.
O intuito da Lei Maria da Penha veio para não somente abranger toda ou
qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas também aquela que
pode ser caracterizada como violência de gênero, visto que, os atos de agressão são
produzidos não somente especificamente pessoais, no entanto, expressando atitudes
de dominação do homem e submissão da mulher.
2.2. Dos direitos fundamentais e proteção da mulher
“Inicialmente os direitos fundamentais procuram garantir a liberdade do
indivíduo, a partir da estipulação da esfera do inelidível. Assentadas dessa forma, a
estrutura e função dos direitos fundamentais asseguram tantos direitos subjetivos,
como também os princípios objetivos da ordem constitucional democrática.”
(SOUZA, 2008)
No que tange aos direitos fundamentais, estes se distinguem em “direitos
fundamentais na condição de defesa (direito de proteção) e direitos fundamentais
como direitos a prestações (de natureza fática e jurídica; bem como assistência social,
educação, saúde, cultura, trabalho).” (SARLET, 2001) Ainda nesse norte, os direitos de
proteção podem ser brevemente conceituados, segundo SARLET (2001, pg. 171),
como sendo: “posições jurídicas fundamentais que outorgam ao indivíduo o direito
de exigir do Estado que este o proteja contra ingerências de terceiros em
determinados bens pessoais”.
Em tal contexto, incumbe ao Estado zelar, inclusive preventivamente, pela
proteção dos indivíduos, não somente contra ingerências indevidas de parte dos
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poderes públicos, mas também contra agressões provenientes de particulares. “Os
modos de realização dessa proteção são variados, podendo ser por meio de normas
penais, de normas procedimentais, de atos administrativos e até mesmo por uma
atuação concreta dos poderes públicos.” (SARLET, 2001, pg. 185)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Por outro lado, quanto ao direito de prestação, segundo BONAVIDES (2000,
pg. 32-33):
[...] os direitos fundamentais da segunda geração são os
direitos sociais, culturais, e econômicos, bem como os direitos
coletivos
ou
de
coletividades,
introduzidos
no
constitucionalismo das distintas formas de Estado social. Isto
posto, os direitos da referida segunda geração estão ligados
intimamente a direitos prestacionais sociais do Estado perante
o indivíduo, bem como assistência social, educação, saúde,
cultura, trabalho. Pressuposto isto, passam estes direitos a
exercer uma liberdade social.
Os fundamentos dos direitos humanos estão no direito natural e em certas
liberdades essenciais à personalidade e a dignidade da pessoa humana. “Os direitos
humanos estão amparados na Constituição da República Federativa do Brasil, a qual
proclama que a sociedade e o Estado existem para o bem-estar da pessoa humana.”
(PEREZ LUNO, 2010)
A Carta Magna é precisa quando explana sobre os direitos humanos, vejamos
o artigo 5º diz:
“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”.
É com base nos direitos fundamentais de igualdade que os casos de violência
contra a mulher no ambiente doméstico e familiar devem ser analisados, e que a lei
que pretende coibi-la deve ser interpretada.
A Lei n° 11.340/06 é o tipo normativo que reconhece a violência doméstica
e familiar contra a mulher como impeditivo ao exercício efetivo, dentre outros, dos
direitos à vida, à segurança, ao acesso à justiça, à cidadania, à liberdade, à dignidade,
ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A partir deste reconhecimento,
prevê a criação de medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
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violência doméstica e familiar, assim como a instalação de Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, como já mencionado anteriormente.
Constituição e estabelecem o Norte para todo o sistema jurídico brasileiro.
Quanto ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, caracteriza-se o
individualismo pelo entendimento de que cada homem, cuidando dos seus
interesses, protege e realiza, indiretamente, os interesses coletivos. Seu ponto de
partida é, portanto, o indivíduo.
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Previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição, o princípio em tema engloba
todas as relações, sendo ele o que diz respeito a todos os outros princípios, bem
como valores constantes na Carta Magna.
De acordo com Dias (2007, p. 32): “O princípio da dignidade
despatrimonializa e despersonaliza institutos coisificados de direito civil,
humanizando as relações jurídicas de direito privado.”
O princípio em questão, no âmbito da violência doméstica e familiar, vem
disposto na Lei n° 11.340/06 no art. 3º: “Serão asseguradas às mulheres condições
para o exercício efetivo dos direitos [...] à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária”.
A dignidade da mulher é o amparo da legislação protetiva que abriga todos
os outros princípios constitucionais. Desta forma, a dignidade é o ponto de apoio
para os instrumentos criados para coibir e erradicar a violência conta a mulher, visto
que a mulher somente alcançará sua dignidade quando estiver livre de qualquer ato
de violência, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial.
Há de se falar também no Princípio da Igualdade; o referido princípio
encontra-se enunciado no artigo 5º, I, da Constituição Federal – CF, a qual prevê que
“Homens e mulheres são iguais em direito e obrigações”. Uma vez que a igualdade
também se estende à sociedade conjugal, o dispositivo comunica-se com o § 5º do
artigo 226 da CF “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e mulher”. Porém, vale ressaltar que o referido princípio,
assim como os demais, é relativo, haja vista a possibilidade, em algumas situações,
de direito próprio, concedido ao homem ou à mulher.
Este princípio opõe-se à existência de vantagens para determinadas pessoas
ou grupos, porém é necessário identificar e assim diferenciar os iguais e os desiguais,
haja vista que dar ao maior igual tratamento concedido ao menor poderia
caracterizar injustiça. Por conseguinte, o princípio da igualdade dá segurança às
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pessoas de posições iguais, objetivando sempre a harmonia entre todos e não
consentindo distinções.
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3 - MEDIDAS PROTETIVAS
No capítulo 3 serão apresentadas as medidas protetivas previstas na Lei nº
11.340/06. “Além de criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica, e
dispor sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, as medidas protetivas estabelecem mecanismos de assistência e proteção às
mulheres em situações de violência doméstica e familiar.” (BRASIL, 2006)
A máxima do surgimento da Lei Maria da Penha foi às medidas protetivas de
urgência, pois com elas buscou-se a celeridade, garantia dos direitos da mulher e
solução dos conflitos, com mais segurança para vítima que pode valer-se deste
mecanismo para coibir a continuidade da violência.
No capítulo II da Lei Maria da Penha, nº 11.340/06 traz as medidas que
buscam garantir a manutenção da integridade física e moral, psicológica e
patrimonial da mulher vítima de violência doméstica e familiar, garantindo-lhe, a
proteção jurisdicional.
“As medidas protetivas são aquelas que visam assegurar a mulher o direito
de agir livremente ao buscar proteção jurisdicional da Lei Maria da Penha, contra seu
agressor.” (SOUZA, 2009). “Mas para que haja o benefício das medidas protetivas, é
necessário que as condutas sejam caracterizadas como violência contra a mulher,
desenvolvidas no âmbito das relações domesticas ou familiares.” (SOUZA, 2009)
Nos termos a que determina o artigo 19, que dispõe:
§ 1o-As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas
de imediato, independentemente de audiência das partes e de
manifestação do Ministério Público, devendo este ser
prontamente comunicado.
§ 2o-As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada
ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer
tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.
§ 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a
pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de
urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender
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necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu
patrimônio, ouvido o Ministério Público.
Art. 19.-As medidas protetivas de urgência poderão ser
concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou
a pedido da ofendida.
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Estas medidas conforme já mencionado servem para proteção da vítima e de
sua família, podendo aplicar às agressoras proibições, conforme preceitua o artigo
22:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n.
10.826, de 22 de dezembro de 2003.
II. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida;
Em relação à proibição de determinadas condutas dispõe o inciso II:
I. Proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
II. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores,
ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço
similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
[...]

167

www.conteudojuridico.com.br

Sobre o parágrafo único, Mello (2009, p. 117-118) destaca que:
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“o legislador se preocupa e proíbe uma prática muito comum
e consistente em aproveitar o comparecimento da vítima na
delegacia ou fórum, para remeter, por meio dela, a intimação
ao suposto agressor para qualquer ato processual. Pretendeu,
portanto, evitar que a utilização da vítima para a prática dos
atos de comunicação processual desse ensejo a novas
agressões, como, de fato ocorreu em algumas oportunidades.”
4 - A (IN) EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA
O advento da Lei n° 11.340/06 foi um marco para a mulher e também tem
sido motivo de grandes posicionamentos positivos em relação a sua aplicabilidade
principalmente no que concernem as medidas protetivas.
É sabido que a celebridade no processo judicial brasileiro é algo apenas
constante na legislação, pois muitos são os casos em que as pessoas levam anos para
conseguir efetivar seus direitos ou ver seu algoz atrás das grades, isso quando os
processos não prescrevem ou a vítima morre. A lei 11.340/06 tem o objetivo de
erradicar a violência doméstica e familiar e nos faz acreditar nisso, expõe que os
“verbos coibir, prevenir, punir, erradicar, nos levam a acreditar que se pode impedir
evitar, castigar, e por fim acabar com toda forma de violência contra a mulher”,
porém, acreditar não é sinônimo de realizar concretizar o que a lei traz.
Mas ainda é enfrentado uma grande taxa de feminicidio no país, embora haja
proteção às vítimas de violência doméstica, estas situações não podem somente ficar
a cargo do Direito Penal, devendo o Estado implantar programas para que os
agressores sejam submetidos a tratamentos. Para que isso ocorra é que o Código
Penal Brasileiro listou algumas penas restritivas de direito, que servem para os
agressores que praticam a violência doméstica e familiar contra a mulher.2
Uma delas é a limitação de fim de semana (CP, art. 43, VI). Seu
cumprimento consiste na obrigação do réu permanecer, aos
sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado
ou outro estabelecimento adequado (CP, art. 48). Durante esse
período faculta a lei que sejam ministrados cursos e palestras
ou atribuídas atividades educativas. (CP, art. 48, parágrafo
único; LEP, art. 152) (DIAS, 2008)
Logo que é aplicado essa medida para determinar a limitação dos finais de
semana, A lei 11.340/06 autoriza que o juiz conceda ao réu o comparecimento em
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programas de recuperação e reeducação, sendo o de reeducação obrigatório. O juiz
também poderá designar aplicação de outras medidas ao agressor, sendo elas:
“prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, além da interdição
temporária de direitos e perda de bens e valores (CP, art. 43, II, IV, V e VI)” (Idem,
Ibid., p. 106)
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Desta forma, essas medidas são determinadas para que o agressor seja
reeducado ao não praticar novamente os atos de violência, visto que as mulheres
não são suas propriedades, almejando assim um basta no crime de violência
doméstica.
Acontece, que o Estado em diversos aspectos é falho em combater esse tipo
de crime, pois as penas estão descritas no Código Penal para serem aplicadas, porém,
não existe profissionais o suficiente nas áreas psicossociais para combater as
sequelas deixadas. Cabe então ao Estado adotar ações diretas com os agressores, e
com as vítimas, “e garantir a capacitação permanente dos profissionais que lidam
com a atenção da vítima e aos agressores” (TELES, 2002)
A Lei 11.340/06, denominada de “Lei Maria da Penha” teve o objetivo de criar
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
assim como determina algumas medidas de assistência e proteção às mulheres.
Ocorre que esses verbos coibir, prevenir, punir, erradicar, levam a crer que se pode
impedir evitar, castigar, e por fim acabar com toda forma de violência contra a
mulher.
Logo, as medidas protetivas são exclusivamente para proteger a vítima,
contendo o agressor. Mas no dia a dia, essa não é a realidade, uma vez que a mulher
mesmo tendo denunciado fica à mercê do seu companheiro, que não se amedronta
com a denúncia e muito menos com a medida protetiva, e passa a perseguir a vítima
com mais violência, visto que quando a vítima denuncia o agressor, ele é tomado por
sede de vingança, e acaba assassinando a mulher.
A Lei Maria da Penha foi criada para proteger a vítima do seu agressor. Se
por um lado é aplicada com eficiência, por outro, há falhas dos órgãos competentes
para executá-la mediante a falta de estrutura dos órgãos governamentais.
Todos os dias vemos nos noticiários, mulheres que por 3,4,5 ou mais vezes
denunciaram os seus ex-companheiros por violência doméstica, e mesmo, assim os
agressores insistem com as ameaças e abusos, levando ao homicídio da vítima.
Ocorre que há uma falha no Estado ao proteger as vítimas, que mesmo procurando
amparo policial, acabam virando estatística do feminicidio.
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A Lei Maria da Penha é eficaz e competente, porém, há falhas na sua
aplicabilidade e isso se dá no Poder Executivo, Judiciário e no Ministério Público
gerando impunidade na apuração do fato em si, conforme afirma o jurista Miguel
Reale Júnior em entrevista realizada ao Jornal Recomeço, com a Tribuna do Direito.3
“O Estado é negligente quando não são tomadas as providências em coibir
e prevenir atos violentos contra a mulher, já que, a lei 11.340/06 é eficiente na sua
aplicação, pois determina punição a quem comete violência doméstica e proteção a
parte violentada.” (TEODORO, 2010) é dever do poder público agir com
responsabilidade e possibilitar ações corretas na criação de projetos, que deem
segurança as mulheres que são agredidas por seus companheiros, assim como criar
meios efetivos de proteção à mulher, e punição mais severa aos agressores.
Em entrevista ao site O Globo, segundo o Ministro Gilmar Mendes discorre
que:
“O juiz tem que entender esse lado e evitar que a mulher seja
assassinada. Uma mulher, quando chega à delegacia, é vítima
de violência há muito tempo e já chegou ao limite. A falha não
é da lei, é na estrutura, disse, ao se lembrar que muitos
municípios brasileiros não têm delegacias especializadas,
centros de referência ou mesmo casas de abrigo.” (O GLOBO,
2010)
Portanto, é dever do Estado em sua administração pública criar meio para
proteger as vítimas de violência doméstica, para que as mesmas se sintam seguras
ao denunciar seus agressores, quando é criado uma lei, ela tem que garantir direitos
para as vítimas, o papel do governo é promover condições favoráveis na proteção da
vítima, construindo abrigos dignos com profissionais competentes para
ressocialização do ser humano que sofreu traumas psicológico, físico e moral.
Isto posto, há uma ineficácia na Lei Maria da Penha, e na eficácia das medidas
protetivas, visto que, mesmo sendo aplicadas a todos os agressores, não é respeitada
por eles, pois, muitas mulheres denunciando por diversas vezes seus companheiros,
o Estado se cala e permite que algo mais grave aconteça, uma vez que não aplica
com severidade a Lei.
Existe também falhas na execução da lei, pois o Estado não dá suporte
necessário, montando uma estrutura, como: preparar o agente policial, equipar
viaturas, construir abrigos dignos com profissionais competentes na área de
psicologia, assistência social, etc... que possa amparar as vítimas, assegurando a elas
uma vida livre de violência.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência doméstica e familiar, uma das formas de violência mais
inaceitáveis quando se fala dos direitos das mulheres, pois, afronta o exercício do
direito à vida, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
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A cada ano o número de mulheres agredidas por seus companheiros é
surreal, pois independente da modernidade e da luta por direitos iguais, o machismo
ainda existe, e com eles homens violentos e misóginos. Visto que muitos homens
ainda veem as mulheres como objeto, também sexual; banalizando a relação, que
consequentemente fica desgastada, causando a perda do respeito mútuo no seio da
família. Mas apesar dessa taxa grande ainda de violência doméstica, o número de
denúncias felizmente também aumentou, as mulheres já se sentem corajosas para
denunciar anos de abusos morais, físicos e sexuais.
Portanto, é perceptível que parte das mulheres venceram o medo, e
começaram a agir com maior frequência nas delegacias apropriadas, buscando ajuda,
porém as medidas de proteção não estão sendo aplicadas como determina a Lei.
Uma vez que muitas vítimas ao denunciarem seus agressores, acabam sendo mortas
por eles, tornando ineficaz esse meio de proteção.
Sendo assim, é preciso que o poder público crie mecanismos mais eficazes
para proteger a vítima de violência doméstica, assim como zelar pela vida da mulher,
e afastar definitivamente o agressor da vítima. Desta forma, cabe aos órgãos
competentes executar adequadamente a Lei que ampara a mulher, vítima da
violência doméstica.
REFERÊNCIAS
BANDEIRA, Lourdes Maria. ALMEIDA, Tânia Maria Campos de. Vinte Anos da
Convenção de Belém e a Lei Maria da Penha. Florianópolis: Copyright, 2015.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em:
11/08/2020.
BRUNO, Tamires Negrelli, Lei Maria da Penha X Ineficácia das medidas protetivas.
Disponível: monografias.brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 11/08/2020.
CAMPOS, Carmen Hein de. Lei Maria da Penha: um Novo Desafio Jurídico. In:
Violência Doméstica: Vulnerabilidade e Desafios na Intervenção Criminal e
171

www.conteudojuridico.com.br

Multidisciplinar. Fausto Rodrigues de Lima, Claudiene Santos (Org.), Ed. Lúmen Júris,
Rio de Janeiro, 2009.
CAVALCANTI, Stela V. S. F. Violência doméstica: análise artigo por artigo da Lei
Maria da Penha, n. 11.340/06. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei
11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2.ed.
rev., anual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da 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; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm >. Acesso
em: 11/08/2020.
SANTOS, Cecília Mac Dowell. Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha: lutas
feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. Oficina
do Centro de Estudos Sociais, Coimbra, 2008.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre, Livraria
do Advogado, pg 142. 2001.
SOUZA, Sergio Ricardo. 2008. Comentários à lei de combate à violência contra a
mulher: 2ª ed., Curitiba, Juruá, pg. 186.
TRINDADE, Vitória Etges Becker. Lei Maria da Penha – Violência doméstica e
familiar contra a mulher no âmbito da polícia judiciária. XII Seminário nacional
demandas sociais e políticas públicas na sociedade contemporânea. Santa Catarina.
2016.
TEODORO Vanessa. Jornalismo Cidades. Vítimas denunciam, mas falhas na
segurança pública permitem mortes.
TELES, Maria Amélia de Almeida e Mônica de Melo. O que é Violência contra a
mulher. São Paulo: Brasiliense, 2003.
O GLOBO. Para aplicar Lei Maria da Penha, Justiça tem que 'calçar sandálias da
humildade', diz Gilmar.
172

www.conteudojuridico.com.br

NOTAS:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

[1] Professor e orientador no presente artigo e Curso de Direito na Universidade
Luterana de Manaus (ULBRA) – Advogado. E-mail: E-mail: ingo.pietzsch@ulbra.br

173

www.conteudojuridico.com.br

A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS ANIMAIS A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DO
DIREITO COMPARADO
JULIANA

DIAS

DO

CARMO:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Graduanda em Direito pelo Centro
Universitário Luterano de Manaus CEULM/UBRA

RESUMO: A pesquisa objetiva destrinchar sobre a proteção jurídica dos animais,
fazendo-se uma alusão ao direito comparado, de modo que, seja visível
juridicamente o tratamento diferenciado entre os países. Metodologicamente,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a qual foi possível reunir monografias, artigos e
livros com seus respectivos autores que discutem especificamente sobre o tema em
debate. A pesquisa é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para
os operadores do Direito, por trazer em debate o estudo da tutela jurídica aos
animais, onde se observa-se cotidianamente relatos de milhares de atitudes que
refletem em maus tratos, e que, claro, deve ter sua observação jurídica dentro da
legislação. Dividiu-se a pesquisa em três itens, quais sejam, conceituações pontuais
sobre o direito comparado da proteção dos animais; proteção jurídica dos animais
no Brasil, e a comparação com alguns países.
PALAVRAS-CHAVE: Proteção jurídica. Animais. Direito Comparado.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. CONCEITUAÇÕES PONTUAIS NO ASPECTO DO
DIREITO COMPARADO SOBRE O ESTUDO DA VIDA ANIMAL. - 3. A PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DOS ANIMAIS NO BRASIL - 4. TRATAMENTO JURÍDICO ATRIBUÍDO AOS
ANIMAIS NO BRASIL, AUSTRÁLIA E EUROPA - 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
A forma que o homem tem de pensar aos animais quanto aos maus tratos,
desenvolveu-se pelo fato do pensamento está atrelado a estes existirem apenas para
que sirvam o homem não dando-se o valor necessário.
Em virtude da sociedade viver todos estes milhares de anos rodeados por
animais, fez com que houvesse a adaptação dos humanos a estes e destes aos
humanos, o que acarretou na sua extrema importância, ajudando-se a preencher uma
lacuna que a própria humanidade criou. Exemplo disso, são os gatos e cachorros,
preferidos pelos humanos pela forma como estes interagem.
A pesquisa objetiva destrinchar sobre a proteção jurídica dos animais, fazendose uma alusão ao direito comparado, de modo que, seja visível juridicamente o
tratamento diferenciados entre os países.
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Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a qual foi possível
reunir monografias, artigos e livros com seus respectivos autores que discutem
especificamente sobre o tema em debate.
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A pesquisa é justificadamente relevante tanto para a sociedade quanto para os
operadores do Direito, por trazer em debate o estudo da tutela jurídica aos animais,
onde se observa-se cotidianamente relatos de milhares de atitudes que refletem em
maus tratos, e que, claro, deve ter sua observação jurídica dentro da legislação.
Dividiu-se a pesquisa em três itens, quais sejam, conceituações pontuais sobre o
direito comparado da proteção dos animais; proteção jurídica dos animais no Brasil,
e a comparação com alguns países.
2. CONCEITUAÇÕES PONTUAIS NO ASPECTO DO DIREITO COMPARADO SOBRE
O ESTUDO DA VIDA ANIMAL.
Menciona-se que no mundo cada país tem constituído seu ordenamento
jurídico, evidentemente atrelado através de uma construção cultural, legislativa e
histórica. Por conta disso, se tem uma diferenciação entre os países, quanto a
proteção jurídica dos animais. O direito comparado é conceituado através da sua
ligação pela natureza. Há de ressaltar que existe uma divergência clara entre os
estudiosos. Isso porque,
Ainda, autores como Lambert consideram o Direito Comparado
como ciência e como arte; Blagojevic situa que, a título instrumental,
não passa de um método (a ciência seria, consequentemente, a
instrumentalizada pelo método comparativo), enquanto que visto de
forma autônoma constituiria ciência. (MOTTA FILHO, 1945, p. 162)
Assim, quando se utiliza o Direito Comparado, tem-se como base desta, a
agregação de valores por culturas diferentes, cujo teor objetiva-se principalmente
fazer com que seja aperfeiçoada a temática dentro do mundo jurídico. No que diz
respeito a proteção jurídica dos animais, não se ver como diferente, tendo inclusive
um reconhecimento próprio.
Interessante notar que no decorrer do século 20, o homem passou a ser mais
adepto na ideia de que os animais podem sim ser sujeitos de direitos. Inclusive, houve
por parte de uma gama de filósofos o entendimento de que os animais deveriam ser
respeitados, o que acabou por influenciar diretamente milhares de pessoas que
passaram a consentir com esse pensamento.
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Como idealizador revolucionário, cita-se Humphry Primatt. Além disso, tem-se
Henry Salta, que na década de 80 fez a publicação de um livro que teve sua dedicação
diretamente ligado aos animais não humanos quanto aos seus direitos.
O filósofo citado era um militante da Grã-Bretanha, sendo um escritor e
vegetariano. Utilizou como base e influencia para o seu estudo o argumento antes
trazido por Primatt em defesa dos interesses dos animais, onde se entendia que
como os homens, os animais deveriam ser livres para que vivam suas vidas, e que a
sociedade deveria trata-los com justiça, e consequentemente, compaixão, tratandoos de forma igual. (ANDREY ROULIEN PIRES FAGUNDES, 2014 p.1).
Os Animais são capazes de distinguir e preferir experiências, desviando-se das
más e buscando as boas, tal maneira que somente os humanos que tem respeito
pelo ser não-humano, conseguem sentir. Regan, Bentham, Singer e muitos outros,
em acertada síntese, demonstram que cada indivíduo vale apenas por um, não por
mais de um, sua dor e prazer valem para ele nem mais nem menos do que valem a
dor e o prazer de algum outro indivíduo (ANDREY ROULIEN PIRES FAGUNDES, 2014
p.1).
3. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS NO BRASIL
Denota-se que o assunto em debate passa por uma corrente de análise com
atributos filosóficos adotados pelo legislador, onde o direito destrincha de modo que
os animais passem a ser coisificados, em virtude de considerarem que estes não são
dotados de racionalidade ou personalidade jurídicos, o que remete a indagação de
que estes são as únicas referências hábeis, no sentido de legitimar o referido estudo.
De acordo Costa et al (2018):
No Brasil, a legislação pareceu sempre andar em certo
descompasso com os sentimentos da sociedade em geral com
relação aos animais não-humanos. Em 1893, defrontado com
atos de violência e crueldade contra um cavalo no centro de
São Paulo, o suíço Henri Ruegger quedou-se desejoso de fazer
uma denúncia de maus-tratos. Ele foi surpreendido ao saber
que no país não havia legislação que os resguardava e tanto o
ato de crueldade quanto a rudimentariedade de nossa
legislação sobre o assunto foram postos à baila pelo jornalista
Furtado Filho em artigo no “Diário Popular”. Muitos membros
da sociedade da época apoiaram a reclamação exposta pelo
jornal, estimulando em 1895 a criação de uma filial da União
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Internacional Protetora dos Animais na cidade ( apud MOL e
VENANCIO, 2014, pp. 21 e 22).
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Anos depois, notabilizou-se que um forte aumento nos municípios de
Códigos de Posturas, preconizando-se uma proteção jurídica aos animais, proibindose, por consequência, a prática de fazer com que os porcos perdessem a visão através
do cegamento, além das matanças dos cachorros que estavam abandonados por
meio de cassetetes. (MOL e VENANCIO, 2014, pp. 22 e 23). Em 1920, houve a primeira
lei de âmbito nacional de proteção animal no Brasil: o decreto n° 14.529, que, ao
regular as “casas de diversão pública”, vedava a briga de animais como forma de
divertimento.
Já em 1934, foi aprovado dispositivo mais contundente e dedicado apenas a
medidas de proteção dos animais: trata-se do decreto n° 24.645. Definiram-se,
através dele, atitudes que poderiam ser consideradas maus-tratos, dentre elas:
manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impedisse a respiração, o
movimento ou o descanso, ou os privasse de ar ou luz; obrigar animais a trabalhos
excessivos ou superiores às suas forças e todo ato que resultasse em sofrimento para
deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes poderia exigir senão com
castigo; utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco, extenuado ou
desferrado; conduzir animais, por qualquer meio de locomoção, colocados de cabeça
para baixo, de mãos ou pés atados ou de qualquer outro modo que lhes produzisse
sofrimento; e ministrar ensino a animais com maus-tratos físicos (BRASIL, 1934).
Costa et al (2018) observa que:
Evidencia-se, a partir do diploma legal acima citado, uma
preocupação do legislador brasileiro com o bem-estar animal,
especialmente no que atine a sua dignidade, embora tais
premissas legais ainda são incipientes em razão da cultura que
ainda reproduz hábitos que colocam os animais não humanos
em posição de absoluta desigualdade estrutural em relação ao
homem.
Conforme se pode observar acima, uma preocupação especial foi dada aos
animais de serviço, procurando protegê-los de trabalhos excessivos. Essa linha foi
mantida no decreto-lei n° 3.688/41, que, ao dispor sobre as contravenções penais,
apenou com prisão e multa quem cometesse maus-tratos ou explorasse de maneira
excessiva o trabalho de um animal (BRASIL, 1941, art. 64). Contudo, um avanço mais
substancial ocorreu apenas com a Constituição Federal de 1988, a qual
constitucionalizou a questão do meio ambiente e atribuiu ao poder público a
177

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

incumbência de proteger a fauna e a flora, vedando práticas que submetam os
animais à crueldade10 (BRASIL, 1988).
Abriu-se, assim, o caminho para um avanço mais expressivo, elevando à
categoria de crime a crueldade com relação aos animais, conforme estabelecido pela
lei n° 9.605/98 em seu artigo 34, apenando os atos de abuso, maus-tratos, lesão ou
mutilação de animais com detenção de três meses a um ano e multa11 (BRASIL, 1998,
art. 32). Contudo, há discussões sobre uma possível reforma do Código Penal a fim
de aumentar essas penas e criminalizar o abandono de animais (MOL e VENANCIO,
2014, p. 29). De fato, existem uma série de propostas legislativas com grande apoio
populacional que ainda não se consubstanciaram em leis (MOL e VENANCIO, 2014,
pp. 29 e 30), mas que servem como um indicativo de que há disseminado um desejo
de que as proteções atuais sejam mais robustas e, dessa forma, consonantes com os
verdadeiros anseios da sociedade no geral
Costa et al (2018) destaca que:
Inúmeros aspectos influenciam na regulamentação legal da
proteção integral dos animais não humanos sob a ótica da
doutrina
da
senciência.
O
mercado
consumidor
(institucionalização do consumo em massa de carnes e
derivados); mercado de entretenimento que espetaculariza os
maus tratos animais (circos; rinhas); subserviência dos animais
utilizados em trabalhos humanos; animais vivos utilizados em
pesquisas científicas; naturalização de uma cultura
antropocêntrica que legitima vegetativamente a desigualdade
estrutural dos animais não humanos; a prática reiterada e
indiscriminada de zoofilia; a naturalização do abandono e maus
tratos de animais; a comercialização de animais de estimação
são algumas das práticas culturalmente aceitas e
institucionalizadas que legitimam crueldade e atos de violência
contra os animais, fatores esses que refletem diretamente no
tratamento legal dado ao tema no Brasil.
Dentre as inovações discutidas, pode-se destacar um projeto que demonstra
uma afinidade maior com a legislação atual de países que adotam a senciência
quanto à proteção dos animais: trata-se do projeto de lei n° 6.799-C, de 2013, de
autoria do deputado Ricardo Izar, mas com importantes alterações feitas pela
Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. O projeto pretende
acrescentar um artigo à lei 9.605/98 o qual estabeleceria os animais não-humanos
como sujeitos de direitos não personalizados e não mais como coisas12 (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2013, art. 4°).
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Ressalta-se que o projeto ainda traz a ideia da senciência animal, marca dos
ordenamentos jurídicos mais avançados no assunto, ao afirmar ser um dos objetivos
daquela lei o “reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza
biológica e emocional e são seres sencientes, passíveis de sofrimento” (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2013, art. 2°, III). Em 19 de abril de 2018 o projeto seguiu para o Senado,
podendo representar um avanço significativo e estabelecer uma nova dinâmica com
relação aos animais ao viabilizar respostas mais incisivas do judiciário.
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Nesse sentido, Costa et al (2018) aduz:
Verifica-se no Brasil a existência de proposta legislativa que visa
revisitar a abordagem antropocêntrica conferida aos animais
não humanos. É inegável o avanço do debate no tema, embora
o ordenamento jurídico, como um todo, reproduz os reflexos
de uma tradição cultural de naturalizar a desigualdade
estrutural dos animais não humanos frente ao homem. Tal
afirmação se justifica quando se observa que o conceito de
sujeito de direito, proposto em nosso ordenamento jurídico,
restringe-se às pessoas humanas com aptidão de gozar direitos
previstos no ordenamento legal. Essa compreensão restritiva
do que seja sujeito de direitos evidencia a intenção do
legislador em não privilegiar a proteção integral dos animais
não humanos. A ressignificação do conceito de sujeitos de
direito, ampliando seu espectro para sujeitos que merecem
proteção legal integral, independentemente de gozar de
racionalidade, é fundamental para desconstruir juridicamente
essa desigualdade estrutural que coisifica os animais não
humanos.
Ampliar o entendimento e a compreensão jurídica sobre o que são os
sujeitos de direito, construindo uma releitura do tema a partir do conceito de
dignidade, direito fundamental à vida e reconhecimento jurídico à proteção integral
da integridade (física, moral, psicológica) de todos os seres vivos, constitui o primeiro
passo para uma nova forma de ler e estudar a proteção jurídica dos animais não
humanos. Para isso, a tutela estatal deve se estender a todos os seres vivos, inclusive
os animais não humanos, para institucionalizar juridicamente a igualdade material e
proporcionar condições dignas de serem protegidos contra atos e condutas de
crueldade, maus tratos e, assim, ultrapassar o dogma da coisificação animal mediante
a implementação da doutrina da senciência.
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4. TRATAMENTO JURÍDICO ATRIBUÍDO AOS ANIMAIS NO BRASIL, AUSTRÁLIA
E EUROPA
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Conforme elucida Barbosa (2015) inteligentemente abordado em sua
pesquisa “o status jurídico dos animais: uma revisão necessária”:
[...] É preciso pesquisar, estudar, pensar e repensar, para
entender a disparidade entre o que culturalmente é
considerado moralmente correto e o tratamento dispensado
aos animais. Tal tomada de consciência obriga o
enfrentamento de algumas verdades incômodas, o que não é
fácil, porém sob a inspiração de que a construção de harmonia
entre os diferentes, sejam estes os povos, as raças, as culturas
ou as espécies, têm o Direito como instrumento fundamental,
então surge este trabalho acadêmico, nos fazendo pensar de
várias formas, o que fazer para melhorar, como lutar com suas
leis e direitos. Felizmente, a sociedade e os tribunais vêm
sensibilizando-se em relação aos direitos dos animais e
também aos direitos das pessoas que os incluem em seu núcleo
familiar, seja sob a ótica dos direitos penal, civil, ambiental e
outros, como será demonstrado.
Assim denota-se que o homem já começar a sensibilizar-se com a natureza
de modo geral, incluindo notadamente os animais, valorizando, portanto, a sua
preservação e conservação.
Além disso, percebe-se que a sociedade cada vez mais vem tornando-se aos
poucos, mais ecológica tanto no hábito quanto no consumo. Por outro lado, a
preocupação da sociedade, sobre o preponderante motivo da preservação tanto do
meio ambiente quanto dos animais, não parte diretamente pela atenção a estes, mas
sim, com a devida atenção a possível auto extinção, o que denota essa preocupação
egoísta por nós mesmo. Tendo-se, assim, um olhar de forma antropocêntrica.
Abaixo seguir-se-á especificamente ao direito comparado, aludindo os
tratamentos jurídicos em relação a proteção dos animais existente no Brasil, Austrália
e Europa.
Observa-se que aqui, a primeira Legislação que trata-se sobre a crueldade
contra os animais, foi dada através de um decreto de número 16.590 do ano de 1924,
regulamentando-se
as
casas
de
Diversões
Públicas,
proibindo-se,
consequentemente, as corridas de touros, garraios, novilho, brigas de galos e canário,
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dentre outras diversões que viessem a causar o sofrimento direto aos animais.
(BRASIL, 1924).
Na década 39, entrou em vigor no Brasil, o Decreto nº 24.645, definindo-se
que os animais passariam a ser protegidos juridicamente pelo Estado, tendo inclusive
assistência, conforme observado expressamente nos artigos 1º e 2º, § 3º, que assim
prelecionam:
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“Art. 1º. Todos os animais existentes no País são tutelados do
Estado” e “Art. 2º, § 3º. Os animais serão assistidos em juízo
pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos
legais e pelos membros das sociedades protetoras de
animais” (BRASIL, 1934).
Na Europa, no ano de 1997 foi aprovado o Tratado de Amsterdã, incluindo o
protocolo que especifica a proteção e ao bem-estar dos animais, onde se tem o
reconhecimento do animais como seres que são dotados de sensibilidade, impondo
que os europeus e as instituições da Europa, tenham a obrigação de ter em conta as
exigências em matéria de bem-estar dos animais na definição e aplicação das
políticas comuns. No Canadá, um Projeto de Lei atual tem a similaridade com o
brasileiro no tocante à defesa de que animais são seres sencientes.
De acordo com Barbosa (2015):
O parlamento francês votou pela alteração do status jurídico
dos animais no país, reconhecendo-os como seres sencientes,
ou seja, sujeitos de direitos emocionais, e não mais como
propriedade
pessoal. Na
mesma
senda,
a
Nova
Zelândia alterou a Lei de Bem-Estar Animal, estabelecendo
oficialmente que os animais, assim como os seres humanos, são
criaturas capazes de perceber e sentir coisas, capazes de
experimentar emoções positivas e negativas, e proibindo a
utilização deles em testes de produtos cosméticos.
Na Austrália, foi lançado o programa em 2015 para o extermínio de Dois
milhões de gatos ferais, são gatos selvagens, parecidos com gatos domésticos, mas
se alimentam de espécies nativas e exóticos como, coelhos, pássaros e lagartos,
estima-se que existam certa de dois a seis milhões de gatos ferais na Austrália. Em
2015 foi declarado oficialmente que os gatos ferais são uma praga e ameaçam a à
vida nativa Australiana, mesmo reconhecendo a importância dos gatos domésticos
como animais de companhia ( BARBOSA, 2015).
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Eles estão sendo responsáveis pela extinção de pelo menos 27 mamíferos.
Hoje, eles colocam em perigo mais de 142 espécies e mais um terço de mamíferos,
repteis, sapos e pássaros que estão sendo ameaçados, foram criados abaixoassinados conta está medida.
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O texto de petição recomenda que seja feito pelo governo Australiano, outro
tipo de armadilhas para capturar os animais, castra-los e depois libera-los.
Tendo em vista que os animais são tidos como meros objetos de direito, trata
dos como objetos de pesquisa médica e científica, entretenimento, alimentação,
esportes, vestuário, há que lhes conferir personalidade jurídica a fim de possibilitar a
defesa de seus direitos.
5. CONCLUSÃO
A pesquisa atendeu rigorosamente seu objetivo que era aludir
especificamente o tratamento dado aos animais em diversos países, em virtude do
alto número de casos de maus tratos.
É importante mencionar que apesar de ainda termos que avançar
consideravelmente quanto a proteção jurídica aos animais, cada vez mais as pessoas
têm se sensibilizado com a causa, o que se denota uma mudança de comportamento
e pensamento de que o animais apenas exista pra nos servir, mas que na verdade
estes são fundamentais e imprescindíveis para a nossa sobrevivência quanto seres
humanos.
Ademais, a pesquisa serve como base para que outros pesquisadores venham
a se interessar mais pelo tema, para que haja por parte do legislador uma
preocupação maior sobre os animais, para que seja coibido definitivamente a prática
de crueldade contra estes.
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RESUMO: O presente artigo relata alguns elementos históricos e construtivos da
paternidade baseada no vínculo afetivo, e tem o intuito de demonstrar as novas
construções afetivas e familiares no contexto atual, alterando a maneira
conservadora na constituição da família, ou seja, pai, mãe e filhos na constância do
casamento, trazendo atualmente o afeto como forma indiscutível de reconhecimento
de vínculo familiar, sendo esse tratado de forma isonômica aos laços sanguíneos, que
é a forma mais antiga na constituição das famílias.
Palavras-chave: Afeto. Vínculo. Família. Pais. Filhos.
ABSTRACT: This article presents the historical and constructive elements of paternity
based on the affective bond, and aims to demonstrate the new affective and family
constructions in the current context, changing the conservative way in the formation
of the family, that is, father, mother and children and in marriage, currently bringing
affection as an indisputable form of recognition of family bond, this being treated in
an isonomic way as blood ties, which is the oldest form in the constitution of families.
Keywords: Affection. Link. Family. Parents. Children.
SUMÁRIO: 1- INTRODUÇÃO. 2- HISTÓRICO. 3- O CONCEITO DE FAMÍLIA EM UMA
VISÃO MODERNA. 4- O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE NO DIREITO FAMILIAR. 5- A
IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS FILHOS. 6- NOVOS MODELOS
DE ARRANJOS FAMILIARES. 6.1- A FAMÍLIA MONOPARENTAL, RECONSTITUÍDA E
HOMOAFETIVA. 7- A MULTIPARENTALIDADE E A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NOS
TRIBUNAIS. 8- CONSIDERAÇÕES FINAIS. 9- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1-INTRODUÇÃO
Após a realização de estudos bibliográficos, em artigos científicos e doutrinas
atuais de Direito Civil, especialmente em Direito de Família, podemos analisar que a
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conceituação de família se transformou ao longo dos tempos, acompanhando as
mudanças da sociedade nas questões afetivas e buscando de forma incessante a
plena realização pessoal dos seus indivíduos. Atualmente não falamos mais sobre o
modelo patriarcal e restrito relacionado à família e podemos observar uma notável
flexibilização acerca desse tema, que hoje se ramifica em diversos modelos de
arranjos familiares.
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A diversificação do conceito de família tem seus desdobramentos nas famílias
homoafetivas, monoparentais, anaparentais e demais modelos que serão citados ao
longo deste trabalho, assim como a união estável, que é um dos institutos mais
utilizados atualmente como forma de constituição familiar, explicitando a
construção da socioafetividade desde o período anterior a Cristo, onde temos as
primeiras disposições de regras pelo Código de Hamurabi e onde esse instituto era
perfeitamente utilizado e depois reforçado pelo Código Napoleônico, passando pela
pausa que sofreu baseada nas regras da Igreja Católica e pelo conceito da procriação,
e resgatando seu uso nos dias atuais, onde esse instituto recebe plena proteção
estatal e se desdobra e enriquece a respeito dos novos arranjos familiares, que não
mais se limitam em pai, mãe e filhos, tendo o afeto como a fonte principal da
constituição familiar.
2- HISTÓRICO
O primeiro momento histórico que retrata a filiação afetiva é citada no Código
de Hamurabi, o qual vigorou no período de 1.700 antes de Cristo, na Babilônia,
disciplinando em seu texto normativo que se uma pessoa viesse a dar o seu nome
para uma criança e passasse a criá-la como sendo um filho seu, essa pessoa não
poderia mais ser reclamada por outros, conforme expressamente previsto no art. 185,
dessa codificação. Portanto, diante dessa perspectiva, fica claro que desde os
primórdios, já era possível verificar o desejo das pessoas em ter filhos, ainda que não
fossem descendentes consanguíneos.
Com base nesses termos, o período seguinte da história que relata alguns
aspectos da filiação socioafetiva pode ser encontrado na Idade Média, no qual
houve uma diminuição das construções afetivas em relação à filiação, tendo em vista
que nessa época a igreja católica impunha às famílias o conceito da procriação e
segundo Santo Agostinho, influenciado pela filosofia de Platão, disseminava a ideia
de que o desejo sexual desenfreado era sinal de rebelião contra Deus e este só se
tornava honrado no contexto do casamento e da geração de filhos.
Em 1792, o Código Francês, também conhecido como a corrente napoleônica,
tornou esse instituto mais sólido, evidenciando a sua importância, sendo ele
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devidamente aplicado nesse período. Assim, com o progresso das disposições
normativas pactuadas no íntimo do ordenamento jurídico, afastou-se nesse período
as semelhanças que existiam em relação ao instituto da adoção e o da filiação
socioafetiva.
Diante dessa construção memoriosa, a filiação socioafetiva destacou-se no
ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição Federal de 1988, na medida em que
seus dispositivos estabeleceram consideráveis transformações nas relações pessoais
e no direito de família, evidenciando e valorizando cada vez mais a questão do afeto,
e resgatando elementos históricos dos códigos anteriormente mencionados, como
no de Hamurabi, que foi reconhecido como um dos mais antigos documentos
jurídicos relacionado aos direitos humanos.
Dessa forma, é possível perceber que o afeto, recebeu a sua considerável
relevância dentro do contexto familiar, como também no que diz respeito à questão
da filiação, tendo em vista que promoveu uma importante alteração na questão do
vínculo afetivo, na medida em que as relações socioafetivas baseadas nos laços de
afeto, amor e respeito, passaram a ter a mesma e em algumas vezes até uma maior
relevância do que aquelas estabelecidas por meio de laços consanguíneos.
Ao analisar essa nova modalidade de filiação dentro do ordenamento jurídico
brasileiro, é possível identificar que a mesma foi expressamente positivada no Código
Civil de 2002, ao prever em seu art. 1.597, o qual dispõe sobre a presunção e
concepção dos filhos na constância do casamento, incluindo os concebidos de
maneira artificial.
Ainda no contexto de disposições normativas, seria possível determinar que o
art. 1.603 do Código Civil, traz em seu bojo, que será considerado o pai da criança,
aquele consubstanciado na própria certidão de nascimento desta, não exigindo
expressamente a necessidade do mesmo ser o pai biológico.
Já em relação ao disposto no art. 1.605, em seu inciso II, do Código Civil de
2002, ao disciplinar que diante da falta da relação que traz o termo de nascimento
da criança, a comprovação da filiação poderá ser realizada mediante as presunções
trazidas pelos fatos considerados como sendo certos.
Por fim, dentro ainda dessa perspectiva da filiação socioafetiva
consubstanciada nas disposições normativas do Código Civil de 2002, podese verificar o que está disposto no art. 1.593, ao determinar que a questão do
parentesco pode ocorrer tanto em relação da consanguinidade, como
também por meio de outra modalidade, como é o caso da socioafetividade,
por exemplo.
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3-O CONCEITO DE FAMÍLIA EM UMA VISÃO MODERNA
Com o desenvolvimento social, o modelo familiar foi se alterando ao longo
dos tempos, estabelecendo outras construções sociais e diversos arranjos familiares,
influenciados pela ideia da democracia, do ideal de igualdade e da dignidade da
pessoa humana.
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Segundo um estudo de Luis Fernando Augusto - Sócio-Proprietário de
Tavares & Augusto Advogados (2018), sobre a transformação da ideia e do conceito
de famílias, relata que as famílias se tornaram mais igualitárias, o modelo patriarcal
foi substituído, sendo empregado um padrão democrático, onde todos os membros
devem ter suas necessidades atendidas e a busca da felicidade de cada indivíduo
passou a ser essencial no ambiente familiar, amparado pela Constituição Federal
vemos diversos artigos dispondo sobre obrigações de maneira isonômica, como
citado no artigo quinto, que traz que os direitos e deveres são exercidos igualmente
pelos cônjuges.
Um questionamento válido é se seria possível limitar o conceito de família, e
nesse estudo podemos observar que é ainda é uma dificuldade existente, visto que
esse estudo está em constante construção, como enriqueceu em suas palavras,
RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, 2006 “[...] A partir do momento em que a família
deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço do afeto e
do amor, surgiram novas e várias representações sociais para ela”.
É notável que atualmente não é necessário se valer do casamento como base
da constituição familiar, pois é o afeto que vincula os indivíduos, tendo como base
a vontade de constituir planos e metas de vida, um exemplo claro são as uniões
estáveis, as famílias homoafetivas e monoparentais tendo como base o íntimo
querer dos partícipes.
Segundo Stolze (2018), a família a partir das novas construções sociais
passou a ser vista como um núcleo existencial integrado por pessoas unidas por
um vínculo socioafetivo, teologicamente direcionada a permitir a realização plena
de seus integrantes. Essa mudança filosófica e institucional ainda não está
completamente difundida na sociedade atual, porém encontra-se em crescente
consolidação.
O elemento constitutivo de família se altera necessariamente para valer-se
do princípio da dignidade da pessoa humana, pois atualmente existe uma proteção
maior à pessoa, à sua felicidade e aos seus direitos individuais. Diante disso, temos
que a ideia de família já avançou consideravelmente, e é claro que ainda há partes
de um conceito embasado na igreja e no Estado na sociedade atual, afinal, não
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tratamos de um conceito delimitado e sim de um gênero, que elenca diversas
modalidades de relações sociais, totalmente volátil e em constante transformação.
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4-O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE NO DIREITO FAMILIAR
De acordo com as doutrinas e jurisprudências atuais, a afetividade tornou-se
um preceito que direciona as relações familiares, passando a ter um notável valor
jurídico a ser abraçado pelo Direito de Família, já que não dispõe somente sobre a
ligação entre os seus membros, mas também em relação à qualidade dos vínculos
construídos.
Este princípio fundamenta-se na busca plena da dignidade da pessoa humana
e na igualdade entre os filhos, nele o afeto é compreendido como a relação de amor
no convívio das famílias e a sua ruptura, em casos extremos, é capaz de gerar dano
moral, principalmente quando restar demonstrado o descumprimento do dever de
convivência e participação ativa no desenvolvimento dos filhos. Diante dessa
disposição normativa, observamos que as famílias atuais não se limitam apenas às
biológicas.
O princípio da afetividade apesar de não estar expresso na legislação, pode
ser observado na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, e adquire grande relevância sob o aspecto jurídico, tornando-se um
princípio imprescindível, o qual tem repercutido, principalmente na jurisprudência
pátria.
Segundo Stolze (2018), toda a evolução no Direito de Família se baseia na
afetividade, porém, não há como definir o amor, nem se fossemos filósofos,
cientistas ou qualquer outro estudioso, porém, não podemos ignorar essa situação,
simplesmente por não podermos delineá-la.
Pondera ainda, a juspsicanalista Giselle Câmara Groeninga (2008) que “o
papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito de Família,
que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade dos vínculos
existentes entre os membros de uma família, de forma que possa buscar a
necessária objetividade na subjetividade inerente às relações. Cada vez mais se dá
importância ao afeto na construção das relações familiares; aliás, um outro princípio
do Direito de Família é o da afetividade”.
Aliás, como já foi esmiuçado antes, o próprio conceito de família, que é um
dos elementos mais importantes deste estudo encontra na sua própria raiz a
afetividade, e vale dizer que uma família será formada pelo liame socioafetivo que os
vincula sem suprimir suas particularidades.
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Ontem como hoje, por mais complexas que se apresentem, nutrem-se todas
elas de substancias triviais e disponíveis a quem elas queiram tomar afeto, perdão,
solidariedade, paciência, dedicação, compreensão, e enfim, tudo aquilo que de um
modo ou de outro possa ser reconduzido à arte e à virtude do viver em comum.
5-A IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS FILHOS
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Um dos mais importantes princípios constitucionais é o da igualdade, que tem
uma grande especificidade na seara do Direito de Família e nas relações familiares.
Com efeito, em relação a esta análise, a premissa básica de qualquer discussão
que deve nortear este estudo é o princípio e a igualdade dos filhos, contemplado
pelo artigo 227, §6, da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
(...)
“§ 6º 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.”
Com a constante transformação e pautando-se no texto constitucional
brasileiro, nota-se que não mais há espaço para a distinção entre família legítima e
ilegítima, que ainda vigorava nos textos anteriores, excluindo também qualquer
expressão que deprecie ou estabeleça tratamento diferenciado entre os filhos e
demais membros de uma família.
Fazer parte de uma família independe de vinculo conjugal, sendo ele
concubinato, união estável e até mesmo relacionamento amoroso adulterino,
devendo todos os filhos ser tratados de forma igualitária para todos os devidos fins.
6- NOVOS MODELOS DE ARRANJOS FAMILIARES
A legislação brasileira não define ao certo o conceito sobre união estável,
por esta razão, ficou a cargo da doutrina e jurisprudência a função de conceituá-la.
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Complementada pela posição de Francisco Eduardo Orciole Pires e
Albuquerque Pizzolante (1999), que diz ser um meio legítimo de constituição de
entidade familiar, havida, nos termos estudados, por aqueles que não tenham
impedimentos referentes à sua união, com efeito de constituição de família.
Uma discussão constante para definição deste conceito é no tocante de
haver ou não a necessidade de convivência sob o mesmo teto por parte dos
companheiros e para solucionar esta questão, o Supremo Tribunal Federal, através
da edição da Súmula nº 382 de 03/04/1962, declarou não ser indispensável ao
concubinato, à época entendido como sinônimo de união estável à vida more
uxório, ou seja, não era necessário que os companheiros habitassem sob o mesmo
teto. Em contrapartida, teceram-se alguns requisitos que passaram a se tornar
fundamentais, os quais salientavam a continuidade, a constância nas relações e a
fidelidade.
Do ponto de vista prático, a posição adotada pelo STF parece ser a mais
sensata, uma vez que dada as grandes transformações a que se submeteu o mundo
moderno, várias são as situações em que pessoas legalmente casadas não convivem
sob o mesmo teto pelos mais variados motivos, e isto não faz com que esteja
descaracterizado o casamento. Como a união estável é considerada entidade
familiar pela Constituição Federal (art. 226, § 3º) e Código Civil (art. 1.723), não seria
correto discriminá-la nesse ponto em relação ao casamento civil, e negar a sua
existência pelo simples fato de não existir coabitação entre os companheiros.
Das mais variadas construções familiares, podemos elencar a família
anaparental, seu termo que advém de origem grega, do prefixo "ana", que indica
falta, nesse caso, caracteriza o arranjo familiar que não tem a presença dos pais. Ela
se constitui essencialmente pela a coabitação de pessoas e familiares, tendo eles ou
não vínculos parentais, e que convivem por algum motivo em um mesmo lar,
possuindo rotina e a afinidades intimamente sociais, econômicas ou outra qualquer
que os aproximem, como é o caso das repúblicas estudantis, que abrigam alunos
universitários de diversos lugares diferentes, e todos em busca de seus objetivos de
vida, ali unidos pelo afeto e na maioria das vezes sem nenhum parentesco
consanguíneo.
Já a família eudemonista, tem seu termo derivado do grego “eudaimonia”, que
remete sobre felicidade, que é o foco da vida e das relações humanas. Segundo um
nobre estudo de Ferreira (1988) “é a doutrina que possibilita que a felicidade íntima
ou coletiva seja a base das relações humanas”. Quanto ao caráter eudemonista
baseia-se na busca de uma vida construída na ética, no afeto e com a mutualidade
dos sentimentos, visando a realização plena de todos os familiares, sem sujeitar-se
190

www.conteudojuridico.com.br

do vínculo consanguíneo. Portanto, podemos dizer que a existência de uma família
está diretamente construída pela afetividade.
O poliamor, decorrente das famílias poliafetivas, é a participação de duas ou
mais pessoas nas relações afetivas paralelas, onde seus integrantes se conhecem e
aceitam-se uns aos outros em uma relação múltipla e aberta, e segundo estudos, é a
aceitação da natureza humana, pois o amor é um recurso infinito.
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A família deixa de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço
do afeto e do amor, surgindo novas e várias representações sociais para ela. As
relações familiares são funcionalizadas em razão da dignidade de cada partícipe, as
pessoas passaram a viver em uma sociedade mais tolerante e com mais liberdade,
buscando realizar o sonho de serem felizes sem se sentirem premiadas a ficarem
inseridas em estruturas preestabelecidas e engessadoras.
Atualmente existe um cenário de luta constante daqueles que não se encaixam
no padrão conservador de família, visando que o respeito mútuo e a liberdade
individual sejam preservados, pois a todos é garantido pela nossa Carta Magna e
fundamentado pelo princípio da isonomia, que dispõe que todos são iguais perante
a lei sem qualquer distinção.
A concepção de família é criativa. A família padronizada, categorizada e
dominada pelo patriarcado, que era derivada por homem e mulher unidos pelo
matrimônio para cuidar dos filhos, vem se modificando ao longo dos anos e
passando por intensas transformações. Atualmente o afeto prepondera a busca da
felicidade, do amor e do companheirismo, e diante disso, se constrói diariamente o
novo conceito de família, usando o plural e não mais na condição singular.
A vastidão de modificações políticas, sociais, econômicas e especialmente
culturais produziram reflexos nas relações jurídico-familiares. Os atuais contornos da
família estão desafiando outra conceituação: novos arranjos familiares, os quais
podem ser conceituados de diversas formas.
6.1-A FAMÍLIA MONOPARENTAL, RECONSTITUÍDA E HOMOAFETIVA
A família monoparental é aquela constituída por uma pessoa, independente
do sexo, que se encontra sem companheiro, porém vive com um ou mais filhos e
geralmente se originam de adoções, viuvez e por fim de casamentos.
Sobre esse instituto, é a lição de Leite (2003): “Na realidade o instituto da
monoparentalidade sempre existiu, se observarmos o grande número de mães
solteiras, mulheres e crianças abandonadas. Mas o fenômeno não era percebido
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como uma categoria específica, o que explica a sua marginalidade no mundo
jurídico."
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No tocante a sua constituição, pode ela ser classificada como superveniente
ou originária, na primeira situação, decorre da fragmentação de um núcleo familiar
originalmente composto por duas pessoas, mas que sofre os efeitos da morte,
causando a viuvez, e também das separações de fato e divórcios. Já em sua forma
originária, a família já se constitui monoparental, e tem como um exemplo comum,
a situação de mãe solteira.
Vale ressaltar que a monoparentalidade originária pode decorrer de múltiplos
fatores, desde a gravidez decorrente de relações casuais, passando pelo
relacionamento estável que não resiste ao estado gravídico por abandono do
parceiro ou até mesmo por consenso, e também pela produção independente ou
adoção por indivíduos solteiros.
Por sua vez, família reconstituída, também chamada de família recomposta ou
pluriparental, é aquela estrutura familiar originada do casamento ou união estável de
um casal, na qual um ou ambos de seus membros têm um ou vários filhos de relações
anteriores e surge então a chance de formação de uma nova família, abrangendo
todos os familiares do novo casal.
Já a família homoafetiva é aquela derivada do vínculo que une pessoas do
mesmo sexo, que foi reconhecida pelo STF em 2011 após árduos anos de luta. O
julgamento ocorreu visando efetivar o disposto no artigo 1.723 do Código Civil, e
embasado na Carta Magna, buscando afastar qualquer significado que impeça o
reconhecimento de união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como um núcleo familiar, entendendo esta como um sinônimo íntegro de
família, preservando a dignidade da pessoa humana e recebendo plena proteção
estatal.
7-A MULTIPARENTALIDADE E A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NOS TRIBUNAIS
O direito de família tem procurado acompanhar as constantes inovações
trazidas pela sociedade, renovando os seus conceitos e alterando os seus institutos,
evidenciando a premissa de verdadeira desconstrução que acontece no caso do
conceito de família, ou então a respeito da paternidade ou maternidade, bem como
também nos aspectos da filiação e do parentesco.
Nas sábias palavras de José Bernardo Ramos Boeira (1999; p.54):
A posse do estado de filho revela a constância social da relação
entre pais e filhos, caracterizando uma paternidade que existe,
192

www.conteudojuridico.com.br

não pelo simples fato biológico ou por força de presunção
legal, mas em decorrência de elementos que somente estão
presentes, frutos de uma convivência afetiva.
Dessa maneira, o fenômeno da multiparentalidade acaba por consubstanciar
juridicamente todos os efeitos atinentes ao reconhecimento de duas filiações, tanto
a biológica, como também a socioafetiva, das crianças, podendo as duas coexistirem
ao mesmo tempo.
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A respeito desse reconhecimento, é possível explanar sobre o entendimento
apresentado pelos julgados dos tribunais, como se verifica no presente Agravo de
Instrumento nº 20140020302082, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, proferido
pela 4ª Turma Cível, que teve como sendo o Relator o Desembargador Arnoldo
Camanho de Assis, estabelecendo que:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO SOCIOAFETIVO. INCLUSÃO DE NOMES À FILIAÇÃO
NO REGISTRO DE NASCIMENTO DO PRETENSO ADOTADO.
COMPETÊNCIA. JUIZO DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. 1. É competente o juízo de uma das
Varas de Família do Distrito Federal para processar e julgar
matéria sobre o reconhecimento do vínculo socioafetivo, em
demanda na qual os autores pretendem a inclusão de seus
nomes como pais no registro de nascimento do pretenso
adotado, segundo o art. 27, inciso III, da Lei nº 11.697/08, por
não se tratar de adoção em sua modalidade pura, de
competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude. 2.
Agravo não provido.
Com isso, pode-se estabelecer que o instituto da multiparentalidade, apesar
de ainda não existir nenhuma referência expressa nas disposições normativas do
ordenamento jurídico brasileiro, vem sendo devidamente aplicado por meio da
jurisprudência, de maneira a alterar o registro de nascimento da criança, para conter
as duas filiações, tanto a biológica, como também a socioafetiva.
A filiação socioafetiva ainda não foi plenamente difundida na rotina dos
Tribunais, e até o momento não obteve o merecido reconhecimento, pois as decisões
que essa temática disciplina resultam na participação indireta em outras ações, como
nos casos de adoção ou ação negatória de paternidade, ela ainda não ostenta os
exigências na legislação para testemunhar o seu cumprimento aos casos concretos,
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e mesmo diante de tudo isso, já é difundida e respeitada nas doutrinas e na
jurisprudência.
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Assim, pode-se começar a estabelecer algumas decisões judiciais a respeito
da filiação socioafetiva, como acontece no caso do Recurso Especial de nº 1.189.663
– RS 2010/0067046-9, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, possuindo
como Relatora a Min. Nancy Andrighi, passando a estabelecer a seguinte ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE
SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. 1. A
paternidade ou maternidade socioafetiva é concepção
jurisprudencial e doutrinária recente, ainda não abraçada,
expressamente, pela legislação vigente, mas à qual se aplica, de
forma analógica, no que forem pertinentes, as regras
orientadoras da filiação biológica. 2. A norma princípio
estabelecida no art. 27, in fine, do ECA afasta as restrições à
busca do reconhecimento de filiação e, quando conjugada com
a possibilidade de filiação socioafetiva, acaba por reorientar, de
forma ampliativa, os restritivos comando legais hoje existentes,
para assegurar ao que procura o reconhecimento do vínculo de
filiação socioafetiva, trânsito desimpedido de sua pretensão. 3.
Nessa senda, não se pode olvidar que a construção de uma
relação socioafetiva, na qual se encontre caracterizada, de
maneira indelével, a posse do estado de filho, dá a esse o
direito subjetivo de pleitear, em juízo, o reconhecimento desse
vínculo, mesmo por meio de ação de investigação de
paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento forçado de
vínculo biológico. 4. Não demonstrada à chamada posse do
estado de filho, torna-se inviável a pretensão. 5. Recurso não
provido.
Apoiado nessa percepção salientada pela jurisprudência do STJ, nota-se que
é viável firmar que existe a possibilidade de se realizar o reconhecimento da filiação
socioafetiva mesmo que sua ocorrência provenha de ação de investigação de
paternidade.
Entretanto, o ideal mesmo seria que o reconhecimento da filiação socioafetiva
fosse devidamente realizado por meio da ação declaratória, na medida em que, se
está declarando essa paternidade, e não investigando, pois esse procedimento
normalmente é utilizado para descobrir a filiação biológica. Portanto, apesar desse
194

www.conteudojuridico.com.br

entendimento, não existe nenhuma previsão normativa a esse respeito, podendo ser
reconhecida a filiação socioafetiva em qualquer uma dessas ações processuais.
Assim, o STJ analisou em sua ementa que para a ocorrência do
reconhecimento da filiação socioafetiva, inicialmente deve ser comprovado a questão
da posse de estado de filho para fazer o devido reconhecimento desse instituto.
8-CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É evidente que desde os primórdios observamos que existe o conceito de
família, nota-se que não se assemelha com o leque de conceitos atuais, que hoje não
se resume apenas aos pais e filhos, mas sim ao que os une e se designa na principal
característica, a afetividade e que independe dos laços consanguíneos, visando sim
uma boa relação que vincula pessoas que buscam um interesse em comum, ser feliz
e progredir com seus parceiros de vida.
O conceito de família na contemporaneidade não se limita mais, sendo um
tema trabalhado em abstrato, pois pode variar de acordo com a formação do vínculo
afetivo, onde esmiuçamos os conceitos dos novos moldes de arranjos familiares,
sejam eles homoafetivos, multiparentais, pluriparentais, e demais acima elencados.
O presente trabalho se limita somente no fato de esclarecer sobre as evidentes
mudanças ocorridas nas construções familiares, juntamente com a transformação do
conceito de família na sociedade, trazendo ao âmbito jurídico novos termos a serem
trabalhados, e mesmo quando ainda não haja lei especifica criada para a resolução
de situações que se assemelham a temas relacionados a este estudo, já desfrutamos
de entendimentos jurisprudenciais e de várias doutrinas que tratam desta construção
social em um lapso temporal extenso, pois podemos apreciar estudos de 1999 até
aos dias atuais.
É notável que mesmo com toda a construção que se realiza diariamente, os
conceitos de família, agora no plural, ainda tem muito a enriquecer e melhorar a
rotina de muitas pessoas que não se limitam mais a velha caracterização de família,
buscando seus objetivos e se fazendo valer de direitos públicos e privados para
exercerem suas vontades e sua livre manifestação de interesses.
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RESUMO: Este trabalho se propõe a analisar a proteção jurídica constitucional e
infraconstitucional em prol da máxima efetividade dos interesses transindividuais dos
trabalhadores, destacando, sobretudo, a necessidade de ampliar e fortalecer a
legitimidade do Parquet laboral, seja na via judicial, seja na via resolutiva.
DO

SUMÁRIO: 1- Introdução; 2- Dos interesses ou direitos transindividuais; 2.1 –
Interesses difusos; 2.2 – Interesses coletivos; 2.3 – Interesses individuais homogêneos;
3- O devido processo social; 4 – Ação civil pública trabalhista; 4.1 – Legitimidade ad
causam; 4.2 - Direitos individuais homogêneos e atuação do Ministério Público do
Trabalho; 5 – Conclusões.
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho analisa a amplitude da atuação do Ministério Público do Trabalho
para a defesa dos interesses transindividuais dos trabalhadores. O órgão foi
incumbido pela Constituição de 1988 da defesa da democracia, da ordem jurídica e
dos interesses sociais em matéria trabalhista. Para tal mister, pode se valer de uma
postura demandista/judicial ou resolutiva/extrajudicial, que tem sido fomentada nos
últimos anos, nos termos da Carta de Brasília de 2016.
Num primeiro momento, analisa-se a conceituação doutrinária dos interesses
metaindividuais, divididos em difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tais
direitos escapam à esfera individual do trabalhador e, por isso, demandam meios de
resolução de conflitos peculiares, distintos dos instrumentos do processo individual,
à luz do devido processo social (“fair trial”).
Após, avalia-se quais seriam os meios de solução de problemas coletivos,
apontando a ação civil pública trabalhista como um dos principais mecanismos,
porque, por meio dela, é possível abranger coletividades lesadas com a condensação
de inúmeras questões individuais numa só demanda, promovendo, dentre outros, o
acesso a uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.
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Por fim, no que toca à legitimidade ad causam do Ministério Público do
Trabalho para tutelar os interesses individuais homogêneos, o estudo apresenta as
diversas polêmicas doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema, bem como o
posicionamento hoje assentado, que é favorável ao fortalecimento do MPT.
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2. DOS INTERESSES OU DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS
Os interesses transindividuais ou metaindividuais compõem os direitos
humanos de terceira dimensão, cuja proteção se destina aos agrupamentos
humanos, e não ao homem individualmente considerado, como ensina o doutrinador
Carlos Henrique Bezerra Leite[1].
Com efeito, tais direitos resultam, em síntese, da massificação dos conflitos sociais,
que impôs a superação do foco no homem em si mesmo e o olhar voltado para os
diversos segmentos da sociedade, cujos membros muitas vezes se encontram unidos
por situações de fato e de direito similares, o que revela a necessidade de uma tutela
jurisdicional específica[2].
Dentre os interesses transindividuais juridicamente protegidos, encontram-se
os difusos, coletivos e individuais homogêneos, espécies estas previstas
constitucional (CF, art. 127 e 129, III) e infraconstitucionalmente (CDC, art. 81 e ss.).
Elas estão conceituadas no CDC, diploma responsável por encerrar grandes
discussões doutrinárias sobre o significado das expressões.
Embora a definição desses direitos esteja apenas no CDC, ela é aplicável aos
conflitos envolvendo as relações de trabalho. A uma, em face da omissão da CLT e
da compatibilidade com suas normas, como prevê o art. 769 do mencionado
dispositivo. A duas, porque o próprio CDC autoriza a aplicação dos conceitos em
outros ramos do Direito. Por fim, a Teoria do Diálogo das Fontes, trazida ao Brasil
por Cláudia Lima Marques (Manuel de Direito do Consumidor), defende que o CDC
e outras leis infraconstitucionais podem atuar de maneira complementar, coerente e
coordenada, o que ratifica a possibilidade de utilização dos conceitos naquele
previstos no âmbito das relações trabalhistas.
Nesse sentido, lembra Raimundo Simão de Melo[3] que tais definições já são
familiares ao direito laboral, a exemplo da sentença normativa e das convenções e
acordos coletivos, ratificando a aplicabilidade do CDC no âmbito das relações
trabalhistas.
Adiante, serão analisadas pormenorizadamente cada uma das espécies
supramencionadas.
2.1. INTERESSES DIFUSOS
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De início, vale transcrever o inciso I do art. 81 do microssistema consumerista:
“A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos,
assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias
de fato;[...]”
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Do texto legal, observam-se três características dos direitos difusos, comuns
também aos direitos coletivos.[4] A primeira, transindividualidade, porque seus
titulares são inúmeros e dispersos no seio social, de modo que a lesão ou o respeito
ao direito transcendem a mera esfera do indivíduo em si. Disso decorre a segunda,
qual seja, a impossibilidade de se determinar quem são os sujeitos envolvidos, um a
um. A terceira, por sua vez, consiste na amplitude e indivisibilidade do bem jurídico
tutelado, este pertencente a toda uma coletividade, sendo insuscetível de divisão.
Além dos aspectos verificados, traz o dispositivo duas marcas distintivas dos
direitos difusos. Primeiro, seus titulares estão unidos por uma circunstância fática
momentânea, que ponha em risco esses valores. Não se faz necessária a existência
de uma relação jurídica entre eles, tão somente um fato em comum, diferente do que
ocorre com os direitos coletivos. Segundo, nestes é viável a identificação de um
grupo titular, enquanto naqueles é absolutamente impossível a determinação dos
sujeitos.[5]
Como exemplos de direitos difusos, Bezerra Leite[6] cita a contratação de
servidores públicos celetistas sem concurso público. Segundo ele, o Ministério
Público do Trabalho poderia atuar em nome de brasileiros indeterminados que,
potencialmente, candidatar-se-iam aos empregos públicos, protegendo, assim, seus
interesses transindividuais. Outro caso seria o de greve deflagrada em atividade
essencial à população, cuja paralisação total causasse graves prejuízos a todos[7]. O
doutrinador Raimundo Simão de Melo[8] por sua vez, alude a outros casos: ação civil
pública contra uma empresa que discrimina trabalhadores negros, portadores de
deficiências físicas, mulheres ou outro grupo no momento da contratação; ação
coletiva para imposição de obrigação de não fazer em face de empresa que só
contrata se o potencial empregado tiver certidão negativa da Justiça do Trabalho,
dentre outras.[9]
2.2. INTERESSES COLETIVOS
Segundo o inciso II, do art. 81 do CDC, são aqueles “[...] transindividuais, de

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;”. Assim como os
direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito também são transindividuais,
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uma vez que pertencem a vários titulares, sendo estes componentes de um grupo
identificável. Semelhante aos interesses difusos, o objeto tutelado pelos interesses
coletivos é indivisível, porquanto de toda a sociedade.
A identificação dos sujeitos pode ocorrer por meio da relação jurídica-base que
une seus membros ou do vínculo com a parte contrária, o que constitui nota
diferenciadora dos interesses em comento quando comparados aos difusos. A
mencionada relação base deriva da própria existência do grupo, categoria ou classe,
e não da violação do direito, como pontua Bezerra Leite.[10] Segundo o doutrinador,
a noção mais ampla é a de grupo, entendido como o conjunto, o todo; dentro dele,
viriam as classes, representando divisões; dentro delas, estariam as categorias. Estas,
por sua vez, remontam ao direito material do trabalho, especificamente ao art. 511
da CLT, que reconhece as associações de empregados, empregadores, autônomos
ou profissionais liberais que exerçam a mesma atividade ou profissão similar com fins
de estudo e defesa dos interesses, do que decorrem as categorias profissionais,
econômicas e profissionais diferenciadas.
A título de exemplo de interesse coletivo da categoria, Bezerra Leite[11] cita o
não pagamento do piso salarial pela empresa a todos os seus empregados. Primeiro,
verifica-se a transindividualidade, porque o direito lesado pertence a todos os
integrantes da categoria profissional. Segundo, a indivisibilidade, porque o valor do
piso não será dividido. Terceiro, a titularidade da categoria, que é uma organização
social própria e autônoma responsável pelas negociações coletivas. Quarto, a relação
jurídica base ou vínculo jurídico entre os membros da categoria e entre ela e a
empresa. Quanto ao interesse coletivo grupal, ele cita a lesão, pela empresa, ao
direito do trabalhador a um meio ambiente de trabalho saudável, observando-se que
os titulares, na hipótese, constituem o grupo de trabalhadores. Raimundo Simão de
Melo[12] acrescenta: demissão coletiva de todos os trabalhadores da empresa
durante uma greve como ato antissindical que afeta o interesse coletivo; truck system
etc.[13]
2.3. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
Segundo o inciso III do art. 81 do CDC, os direitos individuais homogêneos são
“[...] assim entendidos os decorrentes de origem comum.”
Os direitos individuais homogêneos, como o próprio nome explica, são de
titulares identificados e marcados por uma homogeneidade que os inclui nos direitos
coletivos em sentido amplo, segundo ensinamentos de Benjamin Vasconselos.[14]
Importante ressaltar que parte da doutrina discorda do enquadramento de tais
direitos como coletivos em sentido amplo, a exemplo de Elton Venturi[15], para o
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qual, em verdade, tais interesses são individuais, porém tutelados coletivamente em
razão da relevância social. Na mesma linha, Amarildo Carlos de Lima[16] defende
que, em essência, não são direitos coletivos, apenas o são pela circunstância da
uniformidade resultante da origem comum e do grande número de lesados. O
doutrinador Bezerra Leite[17], por sua vez, sustenta que os direitos individuais
homogêneos são materialmente individuais e processualmente coletivos.
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O posicionamento adotado neste trabalho, na esteira dos ensinamentos de
Pedro Lino de Carvalho Júnior[18], é o de que os direitos individuais homogêneos
são, em essência, coletivos, tanto que submetidos às regras específicas do art. 103
do CDC. O mencionado autor pontua, por oportuno, que tais interesses são tutelados
por legitimados determinados – art. 82 c/c 5º da Lei de Ação Civil Pública -, e, ainda,
são indivisíveis até a sentença genérica – somente na liquidação e execução tornamse divisíveis, conforme o CDC.
Com efeito, a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos se justifica na
medida em que possuem origem comum, ou seja, não haveria razão para diversas
ações individuais que, inclusive, poderiam resultar em decisões contraditórias,
dificultando o acesso à justiça. Mas não se trata, apenas, de unir demandas
individuais numa só pela economia processual. O raciocínio é o mesmo dos direitos
coletivos: a sentença conterá uma norma jurídica genérica sobre uma situação de
fato ou de direito comum a todos os prejudicados de modo geral, não em cada
peculiaridade, dada sua característica da dimensão homogênea.[19]
No particular, a homogeneidade, segundo as lições de Teori
Zavascki[20], significa similaridade na origem de tais direitos, e não que sejam eles
iguais em todos os sentidos. É por isso que, como já dito, a sentença de uma ação
coletiva obrigatoriamente será genérica, produzindo uma norma geral sobre questão
controvertida, norma esta que poderá ou não aproveitar a todos os beneficiados, a
depender das particularidades de suas situações jurídicas. Após a condenação
genérica, caberá aos titulares do direito subjetivo por aquela reconhecidos ajuizar
ação própria de cumprimento, individualizando-se o direito somente nesta fase.
A título de exemplo dos direitos individuais homogêneos na seara trabalhista,
Raimundo Simão cita[21]: o pagamento de horas extras eventualmente prestadas aos
trabalhadores, de salários vencidos, de adicionais de insalubridade e periculosidade
etc. Outras hipóteses podem ser vistas em decisões judiciais.[22]
Por fim, cabe o registro de que um mesmo fato pode resultar em transgressão
a mais de um direito transindividual, a ser perseguido, sobretudo, através de ação
civil pública, como é possível observar em decisões jurisprudenciais.[23]
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3. O DEVIDO PROCESSO SOCIAL
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O devido processo social (“fair trial”) constitui uma readequação dos institutos,
princípios, normas próprias do processo individual para o processo coletivo, a fim de
promover a tutela justa e adequada aos interesses transindividuais (CF/88, art. 5º LIV).
Dentre as formas tradicionais de solução dos conflitos trabalhistas, podem
ser citadas a autônoma, a negociação coletiva, a arbitragem, a judicial estatal.
Adotando-se a classificação de Bezerra Leite[24], pode-se falar em três sistemas que
integram a “jurisdição trabalhista”: o individual, envolvendo os dissídios individuais,
regidos pela CLT e, subsidiariamente, pelo CPC, nos quais se inserem os pleitos de
horas extras, aviso prévio, equiparação salarial e outros; o normativo derivada da
atividade dos Tribunais do Trabalho de criar normas para decidir dissídios coletivos
de interesses; o metaindividual, destinado à solução dos problemas relacionados aos
direitos transindividuais, o foco do presente trabalho. Este último é regido por um
conjunto normativo integrado pela CF, LOMPU, LACP e CDC, com aplicação apenas
subsidiária da CLT, do CPC ou de outro diploma normativo.
Segundo o mesmo doutrinador, os dois primeiros subsistemas se tornaram
inadequados para proporcionar a defesa dos interesses transindividuais, o que pode
ser visto com os efeitos da coisa julgada. Isso porque, explica ele, nos dissídios
individuais a sentença produz efeitos apenas para as partes, não se prestando a
responsabilizar os causadores de danos difusos, que lesam toda a comunidade. Já na
ação civil pública, a procedência do pedido gera a coisa julgada erga omnes, quanto
aos direitos difusos e coletivos, e ultra partes, quanto aos individuais homogêneos,
de sorte que serão beneficiados trabalhadores que não compuseram a lide. Do
mesmo modo, a sentença normativa é ineficaz para tais conflitos, uma vez que não
alcança os direitos metaindividuais.[25]
Assim, a existência dos três conjuntos de normas deriva do fato de os meios
tradicionais não serem suficientes para resolver as “lesões de massa” enfrentadas,
hoje, na realidade trabalhista, como, por exemplo, a discriminação no meio ambiente
de trabalho por razão de gênero, cor, estrutura física etc., o desrespeito às normas
de segurança, bem como outras hipóteses de desrespeito aos interesses
metaindividuais supramencionados.[26]
Com efeito, os métodos tradicionais possuem uma relação de
complementaridade com a tutela coletiva, esta, sim, capaz de proteger efetivamente
os trabalhadores lesados em seus interesses metaindividuais. Dentre as diversas
finalidades do processo coletivo, Raimundo Simão de Melo elenca[27] a valorização
da economia processual, visto que diminui o número de ações individuais, o que gera
maior celeridade na prestação jurisdicional e menores custos; a facilitação do acesso
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substancial à justiça; a redução de decisões contraditórias; a proteção do trabalhador
que não é personalizado na defesa em juízo, evitando-se as “listas negras” e
dificuldades de reinserção no mercado etc.
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De todas as vantagens elencadas pelo doutrinador, conclui-se que o processo
coletivo garante maior efetividade aos princípios do devido processo legal, da
inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça, da celeridade processual, dentre
outros, e, especificamente, da proteção do hipossuficiente, de forma que, por meio
dos novos instrumentos, o Direito do Trabalho alcança seu objetivo maior, qual seja,
tutelar o trabalhador que se encontra em posição de vulnerabilidade perante seu
empregador.
4. AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTA
Dentre os instrumentos de tutela coletiva previstos pelo ordenamento jurídico
brasileiro, vale destacar a ação civil pública. Nas lições de Bezerra Leite[28], a ação foi
prevista inicialmente na Lei Complementar n. 40/1981 e, em 1985, ganhou maior
destaque com a edição da Lei da Ação Civil Pública (LACP) de n. 7347. A CF de 1988,
por sua vez, promoveu a ACP à garantia fundamental e ampliou seu objeto, que já
cuidava de meio ambiente, consumidor e bens de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, para também tratar da proteção ao patrimônio público e
social e a outros direitos difusos e coletivos. Posteriormente, em 1990, sobreveio o
CDC, em total harmonia com a LACP, e, em 1993, a Lei Orgânica do Ministério Público
da União (LOMPU) – Lei Complementar n. 75/1993 -, a partir da qual tornou-se mais
expressiva a utilização da mencionada ação na Justiça laboral.
Segundo o mesmo doutrinador[29], a ACP trabalhista é uma ação constitucional
– logo, não pode ser eliminada do ordenamento, inclusive porque é cláusula pétrea
- destinada à defesa dos interesses transindividuais decorrentes das relações de
trabalho, já analisados neste trabalho. Quanto à eventual distinção entre os termos
“ação civil pública” e “ação coletiva”, Nelson Nery Junior[30], esclarece que são
sinônimos e constituem instrumentos cada vez mais utilizados em razão da
insuficiência da CLT para atender à demanda dos direitos metaindividuais de
natureza trabalhista.
Embora já tivesse prevista pela CF de 1988, apenas em 1993, com a LOMPU, o
seu cabimento foi regulado de maneira expressa na seara laboral, dentre as
atribuições do Ministério Público do Trabalho, como se observa no inciso III do art.
83, in verbis: “(...) promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho,
para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais
constitucionalmente garantidos;[...]”.
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Numa interpretação literal, a ACP trabalhista seria diferente da ACP prevista na
LACP, porque não lidaria com os direitos difusos, nem os individuais homogêneos.
No entanto, existe um sistema integrado de acesso coletivo dos trabalhadores à
Justiça laboral, como antes dito, e, numa interpretação sistemática da LOMPU com a
CF, percebe-se que o objeto de ambas as ações é o mesmo, qual seja, os direitos
coletivos em sentido amplo, incluindo-os os difusos e os individuais
homogêneos.[31]
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4.1. LEGITIMIDADE AD CAUSAM
Segundo ensinamentos de Raimundo Simão de Melo[32], o instituto da
legitimação para agir, no processo individual do CPC, restringe o direito de ação ao
titular do direito violado, de modo que só excepcionalmente se aceita a figura do
substituto ou legitimado extraordinário, aquele que pleiteia direito alheio em nome
próprio. Já na tutela coletiva, a lei cuidou de ampliar o exercício de tal condição da
ação, conferindo legitimidade a particulares, como se dá na ação popular, a pessoas
jurídicas de direito privado e a órgãos públicos.
Quanto aos direitos individuais homogêneos, segundo o mesmo autor, ocorre
a legitimação extraordinária, porque a tutela em juízo pode se dar pelos próprios
titulares ou, alternativamente, pelo substituto indicado em lei. No que toca aos
difusos e coletivos, a legitimação não é extraordinária, mas sim, ordinária, em face da
impossibilidade de os titulares defenderem interesses de pessoas difusamente
consideradas no meio social, de modo que os substitutos agem por força de lei.[33]
No mesmo sentido, Bezerra Leite[34] explica que a divisão clássica entre
legitimação ordinária e extraordinária não serve para os interesses difusos e coletivos,
uma vez que, neles, além da transindividualidade, existe a impossibilidade de
fragmentar o bem jurídico para cada titular. Existiria, então, a legitimidade autônoma
para defender tais interesses.
Não é esse, contudo, o posicionamento do processualista Fredie Didier[35],
para o qual, mesmo em se tratando de direitos difusos e coletivos, a legitimação dos
substitutos é extraordinária, tendo em vista que não há coincidência entre o titular e
a situação jurídica examinada em juízo. Seria uma legitimação extraordinária
diferenciada, já que independente da participação do titular no processo. A essa
posição, no sentido de que, qualquer que seja o legitimado na tutela coletiva,
ocorrerá a substituição processual, também se filiam os doutrinadores Eurico
Ferraresi e Amarildo Carlos de Lima[36].
Independente da classificação, certo é que, segundo o sistema integrado da
tutela coletiva, são legitimados para ajuizar ACP: o Ministério Público (art. 128 da CF),
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os entes federados, as entidades e órgãos da Administração Pública, a Defensoria
Pública, o Conselho Federal da OAB, as associações legalmente constituídas há, no
mínimo, um ano e que incluam entre seus fins a defesa dos interesses
metaindividuais.[37]
O trabalho cuidará, adiante, da legitimação do Parquet laboral para a
propositura da ação civil pública, especificamente no que toca aos direitos individuais
homogêneos.
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4.2. A LEGITIMAÇÃO DO MPT PARA A TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS
A Constituição Federal, no art. 127, atribui ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, da democracia dos interesses sociais e individuais indisponíveis. No
art. 129 da CF, por sua vez, elenca-se, dentre as funções institucionais do Parquet, a
promoção da ação civil pública para defesa “do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.
Noutro giro, a LC n. 75/93 – LOMPU -, no art. 6º, traz a previsão legal expressa
da competência do Ministério Público da União para promover inquérito e ação civil
pública em defesa dos “interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais,
difusos e coletivos”.
Nessa linha, fazendo-se uma interpretação sistemática entre a LOMPU e o texto
constitucional, que deixa indene de dúvidas a legitimidade do MP para ajuizar ACP
em proteção aos direitos difusos e coletivos, tem-se que o MPT é parte legítima para
tutela dos interesses transindividuais mencionados, bem como dos individuais
homogêneos, desde que decorrentes de relações de trabalho.
Esse é o entendimento adotado por Marcello Ribeiro Silva[38], para o qual o
mero fato de a CF não ter feito referência aos direitos individuais homogêneos não
retira a legitimidade do MPT para propor ação civil pública em tutela desses direitos.
Também assim defende Pedro Lino de Carvalho Júnior[39], que inclusive pontua a
impossibilidade de a CF ter-se referido aos direitos individuais homogêneos, cuja
definição foi trazida somente posteriormente, com a promulgação do CDC, em
1990.[40]
A orientação do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é no
sentido de que o MPT tem legitimidade para tutelar os interesses individuais
homogêneos, desde que configurada a relevância social, como se observa do
enunciado de número 17[41].
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No que se refere à natureza da legitimação do MPT em se tratando de direitos
individuais homogêneos, Bezerra Leite[42] adverte que, diferente do que ocorre com
os difusos e coletivos, em que o Parquet atua como autônomo, aqui ele atua como
substituto processual – legitimado extraordinário -, porquanto age em nome próprio,
defendendo direitos pertencentes a titulares que podem ser identificados. A
substituição, nessa hipótese, é autorizada pela CF, LOMPU, LACP, CDC, o sistema
integrado de tutela coletiva.
Sobre o tema, é preciso explicar três correntes doutrinárias.[43] A primeira delas
é a restritiva, segundo a qual o MPT não possui legitimidade para a tutela dos
direitos individuais homogêneos, mas apenas para a dos coletivos e difusos, através
de uma interpretação literal do dispositivo 129, III da CF e 83, III da LOMPU. Nessa
linha de pensamento, as normas legais que ampliam a legitimação ministerial seriam
inconstitucionais, pois a CF não atribuiu ao MPT a função institucional de defender
direitos disponíveis.
Por outro lado, cabe o registro de que a expressão “direitos individuais
homogêneos” só foi positivada em 1990, portanto, após a promulgação da CF de
1988, motivo pelo qual não poderia ela fazer a menção referida, possibilitando a
interpretação extensiva. Além disso, o fato de esses interesses serem divisíveis – após
a sentença genérica, frise-se – não implica serem eles sempre disponíveis e, ainda
que o sejam no caso concreto, a própria CF autoriza o MP a exercer outras funções
que lhe sejam atribuídas em consonância com suas finalidades, de acordo com o art.
129, inciso IX, o que se dá na espécie em comento. Por fim, ressalte-se que o fato de
os direitos individuais homogêneos terem feição coletiva, por si, valida a legitimação
do MPT para ajuizar ACP em sua defesa.[44]
Além da indispensável interpretação extensiva do texto constitucional, através
da qual se admite a legitimação ad causam para tutela dos individuais homogêneos,
vale dizer que, no plano infraconstitucional, foram eles expressos no art. 6º, VII da
LOMPU, ratificando o posicionamento ora sustentado.
A segunda teoria, denominada eclética, a qual se filiam o Conselho Superior do
Ministério Público e o STF, defende que o MPT é legitimado relevância
social.[45] Vale acrescentar, por oportuno, a tese de repercussão geral definida pelo
STF em 2019:
“RE 631111 - Com fundamento no art. 127 da Constituição
Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a
tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de
natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada
em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender
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a esfera de interesses puramente particulares, passando a
comprometer relevantes interesses sociais.”
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Dentre os defensores desse pensamento, está o doutrinador Pedro Lino[46],
para o qual só podem ser tutelados através da ACP os direitos individuais
homogêneos com relevância social, o que não significa apenas a quantidade de
lesados, nem se os interesses são disponíveis ou não. A expressividade social consiste
em identificar se existe interesse da sociedade para que tais direitos sejam decididos
coletivamente.
Nessa linha, pontua Hugo Nigro Mazzilli[47] que o Ministério Público não se
incumbe, hoje, apenas dos interesses indisponíveis, pois pode ocorrer, na defesa dos
direitos metaindividuais, a conveniência da sociedade para a tutela de direitos
individuais homogêneos, ainda que sejam eles disponíveis, justificando a atuação
ministerial em prol do bem comum.
Em contraponto à segunda corrente, Bezerra Leite[48] deduz que, se os direitos
individuais homogêneos são verdadeiros direitos sociais dos trabalhadores, sempre
haveria interesse social, não se podendo falar em restrição de atuação do MPT em
defesa deles. Noutro giro, o princípio da universalidade do acesso à jurisdição e da
natureza de ordem pública dos direitos trabalhistas já autorizariam a atuação
do Parquet laboral.
Já a terceira corrente, a ampliativa, sustentada pelo doutrinador aludido, valese da hermenêutica sistemática e teleológica dos arts. 127 e 129 da CF e 1º do CDC,
para autorizar o MPT a tutelar esses direitos sob o fundamento de se tratar de matéria
de ordem pública e de interesse social em qualquer hipótese.
No mesmo sentido, o processualista do trabalho Mauro Schiavi[49] sustenta
que o interesse individual homogêneo constitui uma das espécies de direitos
transindividuais, o que, por si, já autoriza a legitimidade ad causam do MPT para
ajuizamento da ação coletiva. Ademais, ressalta o doutrinador, ocorrendo a lesão
individual homogênea, está presente o “interesse social” aludido pela CF e, portanto,
a atuação do Parquet se mostra obrigatória.
Vale pontuar os principais argumentos da última corrente: a CF autoriza o
legislador infraconstitucional a ampliar as atribuições do MP, desde que compatíveis
com seus fins; permite a defesa de “interesses sociais”, que envolveriam os individuais
homogêneos; o caráter de ordem pública conferido pelo CDC à legitimação do MP
na tutela dos direitos metaindividuais.
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A título de exemplo da importância do alargamento de legitimidade do MPT,
defende o doutrinador Bezerra Leite[50], em seu artigo “A ação civil pública e a tutela
dos interesses individuais homogêneos dos trabalhadores em condições de
escravidão”, a utilização da ACP para envolver direitos individuais homogêneos dos
trabalhadores que se encontrem em situações de trabalho escravo, este entendido
como cerceador de liberdades, a fim de se tentar evitar as repudiadas condutas
exploradoras de mão-de-obra humana.
Em suma, no que tange aos direitos não homogêneos individuais indisponíveis,
a lei autoriza a atuação do MPT, via ação civil pública, em se tratando de menores e
idosos. Quanto aos não homogêneos individuais disponíveis, o MPT não tem
legitimidade ad causam. Em se tratando de individuais homogêneos, sejam eles
disponíveis ou não, a teoria ampliativa defende a legitimação do Parquet, por serem
direitos sociais dos trabalhadores, dentre outros argumentos acima postos.
Com efeito, tal posicionamento emerge como o mais razoável e compatível com
a função promocional do MPT e, sobretudo, com os objetivos da ACP trabalhista,
dentre os quais, destaca-se a democratização de acesso dos trabalhadores à Justiça
laboral sem que isso signifique uma enorme quantidade de dissídios individuais
similares, com economia de tempo e dinheiro.
5. CONCLUSÃO
A melhor hermenêutica constitucional, que visa proteger todos os interesses
metaindividuais, amplia a atuação judicial e extrajudicial do MPT. Um dos
instrumentos judiciais é a Ação Civil Pública, que tutela direitos feridos com práticas
ilícitas a exemplo da discriminação por cor, sexo, religião ou outro critério no
momento da contratação, do não pagamento de horas extras aos trabalhadores, do
não recolhimento de FGTS, dentre outros mencionados acima.
Lado outro, a restrição de legitimidade do MPT fere o sistema integrado de
tutela coletiva, composto pela CF de 1988, pela LOMPU (LC n. 75/93), pela LACP (Lei
7.347/85) e pelo CDC (Lei 8.078/90), dos quais se extrai a autorização para
o Parquet laboral ajuizar ação coletiva em prol de todos os interesses
transindividuais, que se subdividem em difusos, coletivos e individuais homogêneos,
analisados no presente artigo.
Nesse sentido, o posicionamento aqui adotado sustenta-se, sobretudo, na
atribuição constitucional de defesa da democracia, ordem jurídica e interesses sociais
ao Ministério Público, do que se impõe o reconhecimento de sua legitimidade ad
causam para proteção de todos os interesses coletivos lato sensu.
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Quanto aos individuais homogêneos, a teoria que desponta mais consonante
com o ordenamento integrado de defesa coletiva é a ampliativa, uma vez que
prescinde da análise de repercussão social, porquanto considera serem tais
interesses, em essência, sociais, o que legitima sua proteção por meio da ação civil
pública trabalhista ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, dentre outros
legitimados por lei.
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Em suma, independente da corrente teórica a ser assumida, o mais importante
é perceber a essencial função do Ministério Público do Trabalho na tutela de
situações jurídicas coletivas dos trabalhadores, através de instrumentos como a ação
civil pública, que proporcionem a concretização de uma prestação jurisdicional mais
efetiva, célere e menos custosa e, sobretudo, a promoção do acesso substancial à
justiça.
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RESUMO: A violência doméstica é uma realidade vivenciada por muitas mulheres
que buscam a construção de uma família e vê sua casa deixar de ser um lar mediante
tais abusos. O presente trabalho buscou identificar o modo como ocorre a aplicação
da Lei Maria da Penha no contexto de violência doméstica, pautando as diversas
manifestações violentas que uma mulher pode sofrer. Além disso, explana-se acerca
da violência doméstica em contexto contemporâneo, como fruto de um processo de
superioridade na sociedade brasileira trazendo a discussão o modo como os
números aumentam no contexto pandêmico atual. A pesquisa apropria-se de um
método qualitativo com pesquisas bibliográficas e uma análise interpretativa dos
dados localizados em produções disponíveis. Verificou-se que a violência doméstica
é um fenômeno ainda bastante presente na realidade brasileira, é preciso manter a
mulher com todos os seus direitos assegurados e estaremos resguardando-as de um
outro episódio de violência. A Lei Maria da Penha aplicada de modo correto e com
agilidade pode salvar vidas, além de ser um mecanismo importante no
enfrentamento da violência contra mulher, uma vez que oferta um maior respaldo às
vítimas.
de

ABSTRACT: Domestic violence is a reality experienced by many women who seek to
build a family and see their home cease to be a home through such abuses. The
present work sought to identify the way in which the Maria da Penha Law is applied
in the context of domestic 17 violence, guiding the various violent manifestations
that a woman may suffer. In addition, it explains about domestic violence in a
contemporary context, as a result of a process of superiority in Brazilian society,
bringing to the discussion the way the numbers increase in the current pandemic
context. The research uses a qualitative method with bibliographic research and an
interpretative analysis of the data located in available productions. It was found that
domestic violence is still a very present phenomenon in the Brazilian reality, it is
necessary to keep women with all their rights assured and we will be protecting them
from another episode of violence. The Maria da Penha Law applied correctly and with
agility can save lives, in addition to being an important mechanism in the fight against
violence against women, since it offers greater support to victims.
KEYWORDS: Domestic Violence, Maria da Penha, Protection Mechanisms.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo abrange uma sociedade capitalista contemporânea que
apresenta dados crescentes da violência doméstica, chamando atenção para o
contexto atual devido à pandemia. A violência contra a mulher é entendida como
toda e qualquer ação que fere sua a dignidade e integridade física e/ou psicológica,
caracterizada por ter como o agente agressor direto o cônjuge ou ex-cônjuge (CISNE,
2015). Em 1980 esse tema passou a ocupar a agenda dos Direitos Humanos, sendo
essa ocorrência resultado de uma luta das mulheres para que o Estado reconhecesse
a violência contra sua classe como um problema de ordem pública/política, e assim
visse a necessidade de órgãos especializados para o atendimento às mulheres vítimas
da violência.
O Estado contemporâneo, de vertente neoliberal, enquanto regulador
principal das relações sociais de produção, não assegura de forma eficaz a garantia
e o acesso aos direitos sociais desses indivíduos, ou seja, o investimento perante as
políticas públicas no contexto capitalista tem como principais características a
seletividade, a descentralização e a focalização de suas ações e seus investimentos
(IAMAMOTO, 2014). Houve mudanças nesses últimos anos, mas precisamente a
partir da década de 80, com o surgimento da primeira Delegacia em Defesa da
Mulher e outros órgãos, dando início ao pensar acerca das políticas públicas e
legislações a favor da mulher.
As mulheres ainda são vítimas da violência, resultando no feminicídio, muitas
ainda têm sido limitadas às restrições de espaços e ao controle de suas condutas a
partir de uma dimensão de mando e subordinação caracterizada pela cultura
patriarcal. Segundo Schmitt (2016) a cultura patriarcal é gerada pela dominação da
mulher pelo homem e reproduzem a desigualdade entre os sexos que dão
continuidade as práticas injustas nas relações sociais.
Por esse motivo, ela limita e dificulta fortemente o debate e lutas sobre
direitos e proteção das mulheres e resulta na influência para o ato da violência
doméstica. A pesquisa buscou identificar o modo como ocorre a aplicação da Lei
Maria da Penha no contexto de violência doméstica, pautando as diversas
manifestações violentas que uma mulher pode sofrer. Compreender o modo como
essa ocorrência disseminou nesta pandemia e apresentar o modo como ocorre a
aplicação das leis de respaldo as vítimas.
A partir do que foi exposto tem-se como propósito responder o seguinte
questionamento: como ocorre a aplicação da Lei Maria da Penha? O estudo acerca
deste tema é de grande relevância no cenário atual, já que é notório o crescente
aumento da violência, principalmente aquela cometida contra a mulher,
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principalmente em tempos pandêmicos. É necessário um olhar mais criterioso acerca
desse tema, pois se evidencia um problema social que faz com que a mulher se sinta
desprotegida e coagida perante o sentimento de impunidade da sociedade,
comprometendo suas integridades físicas e psicológicas.
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Para o Direito a pesquisa teve uma grande importância, pois trará uma
atenção mais voltada para a aplicação da Lei Maria da Penha, a fim de desenvolver
trabalhos voltados para a ampliação e garantia de direitos de formas mais eficazes
de proteção a mulher. Além de pautar as diversas manifestações de violência contra
a mulher, destaca-se a importância no enfrentamento dessas questões e as leis de
proteção, em especial a da Penha.
2. ACESSO A JUSTIÇA: UM DIREITO DE TODOS
O acesso à justiça faz parte de um dos mínimos direitos que o ser humano
possui, além disso, existem meios pelos quais as pessoas possuem acesso à justiça.
O direito à informação, direito a adequação e entre a ordem jurídica e a realidade
socioeconômica; direito ao acesso a uma justiça adequadamente organizada e
formada, inserida na realidade social e comprometida com seus objetivos: o direito
à pré-ordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a objetiva
tutela dos direitos e o direito à retirada dos obstáculos que se obstáculos que se
anteponham ao acesso efetivo à justiça:
A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil
definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas
do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem
reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os
auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente
acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que
sejam individualmente e justos (CAPPELLETTI e GARTH, 1988,
pg.08).
Infelizmente há muitas barreiras para o acesso à justiça, a questão
socioeconômica, pois os custos processuais de certo modo são muito altos, a falta
de conhecimento básico jurídico, de que possui o direito assistência jurídica
hipossuficiente: que são assistência da defensoria pública, assistência jurídica
gratuita, nomeação de advogado dativa, dentre outros.
No entanto como já mencionado, pela falta de informação, muitas famílias
carentes não possuem acesso a esses direitos básicos, sendo assim não é de forma
democrática, pois só uns se beneficiam. Ressalta-se que todos possuem o direito de
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denunciar alguém, embasados de fundamentos reais, as quais também possuem o
direito assegurado por lei de receber um julgamento justo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Contudo ao analisarmos o sistema carcerário, essa não é a realidade que
acompanhamos. Pois nessas instituições, possuem diversos detentos há vários anos
aguardando seu julgamento em regime fechado. Todavia não existe uma lei
específica assegurando a quantidade de tempo que o detento pode permanecer em
regime fechado para receber seu julgamento, porém sabe-se que esse prazo não
deve se prolongar por muitos anos.
Anteriormente tratamos a ideia de acesso a justiça, porém através de diversas
leituras e análises, compreende-se que esse termo é muito mais amplo do que se
pode imaginar, visto que diversas pessoas levam em consideração somente o fato de
ter acesso a serviços judiciais. Torna-se evidente que os indivíduos, para que tenham
acesso à justiça o constituinte que achou por bem positivar o direito de acesso à
justiça no rol dos direitos fundamentais, uma análise concreta de cada caso e
possibilitar a igualdade formal entre os litigantes. Por este motivo é evidente a
impossibilidade limitar o conceito ao acesso a justiça.
3. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES
A violência contra a mulher é um ato que pode causar morte, lesão física,
sexual ou psicológica, muita das vezes é tratado como um crime de ódio, se enquadra
em diversas categorias, incluindo a violência feita por pessoas ou pelos estados. “[...]
muitas mulheres não sabem ou não percebem o tipo de violência que sofrem" (ROSA,
2006). Essa violência em geral não é um episódio único, eles estão em curso a muito
tempo, na maioria dos casos a violência é praticada por alguém que a mulher
conhece. O Instituto Patrícia Galvão (2004) aponta que:
A Violência Doméstica contra mulheres ocorre em todo o
mundo e perpassa as classes sociais, as diferentes etnias e
independe do grau de escolaridade. Ela recebe o nome de
doméstica porque sucede, geralmente dentro de casa e o autor
da violência mantém ou já manteve relação íntima com a
mulher agredida. São maridos, companheiros, namorados,
incluindo ex (IDEM, pág. 25).
A violência contra a mulher é um dos fenômenos sociais mais denunciados
e que tem ganhado muita visibilidade. Porém, estamos diante de um fenômeno
social que durante muito tempo foi considerado tabu na sociedade brasileira e até
mesmo como um fenômeno cultural, tendo como base o tradicionalismo patriarcal.
É a expressão mais cruel de toda a submissão imposta as mulheres há séculos. Para
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Alemany apud Mirla Cisne (2018) a violência contra a mulher consiste em atos que
“[...] por meio de ameaça, coação ou força, lhe cause, sofrimentos físicos, sexuais ou
psicológicos com finalidade de intimidá-las, puni-las, humilhá-las, atingi-las na sua
integridade física e na sua subjetividade” (ALEMANY, 2009, p. 271 apud CISNE, 2018,
p. 69).
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Segundo Cisne (2018) a questão da violência contra a mulher está
culturalmente inserida na sociedade por conta de uma visão opressora e de
inferiorização da mulher. Na visão da autora, a violência contra a mulher ultrapassa
o espaço doméstico e familiar, pois as consequências do patriarcado atingem
negativamente as relações de sexo, de raça e de classe da mulher em todos os
âmbitos da sociedade. Porém, é no âmbito familiar que a violência contra a mulher
é mais constante. Segundo Saffioti (1999) a violência familiar se caracteriza por
membros da mesma família, sejam parentes tanto por consanguinidade ou que se
considerem por afinidade.
O fato de o agressor ser alguém que está perto da mulher significa que ela
está mais vulnerável a ser agredida, pois a violência parte de alguém que tem acesso
ao seu espaço doméstico. Nesse caso, alguém que venha a ser considerado de
confiança da mulher e que não se espera a agressão devido aos vínculos
estabelecidos. A Lei Maria da Penha 11.340/2006 denomina como tipos de violência
contra a mulher as violências física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.
Podemos observar que nos últimos anos as discussões e informações sobre
as diversas manifestações de violência aumentaram e corroboram como
enfrentamento desse fenômeno. Porém, Rosa ressalta que “[...] muitas mulheres não
sabem ou não percebem o tipo de violência que sofrem" (ROSA, 2019).
Essa informação é preocupante, tendo em vista que esses tipos de violências
podem resultar em desastres irreparáveis. O tipo de violência mais cruel cometida
contra as mulheres é o feminicídio, pois resulta na morte da vítima. O feminicídio nos
mostra o quanto a cultura patriarcal continua presente em nosso cotidiano, pois ele
é o último estágio de dominação da mulher pelo homem: o controle de seu corpo,
da vida e da morte.
É comum que a mulher sofra mais de um tipo de violência, para que dessa
forma ela se sinta cada vez mais massacrada, derrotada e dependente de atos
violentos. Portanto, torna-se extremamente difícil sair desse ciclo de violência. Vale
ressaltar que o advento dos movimentos feministas passou a denunciar a ocorrência
dessas formas de violência, demonstrando que isso não é vitimização, mas uma
realidade que está presente em vários espaços.
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Organização Mundial da Saúde (OMS), "A violência doméstica não ocorre
com frequência."
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Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2013 o Brasil
já ocupava o 5º lugar, num ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. São
4,8 homicídios por 100 mil mulheres, em que quase 30% dos crimes ocorrem nos
domicílios. Além disso, uma pesquisa do DataSenado (2013) revelou que 1 em cada
5 brasileiras assumiu que já foi vítima de violência doméstica e familiar provocada
por um homem.
Os resultados da Fundação Perseu Abramo, com base em estudo realizado
em 2010, também reforçam esses dados – para se ter uma ideia, a cada 2 minutos 5
mulheres são violentamente agredidas. Outra confirmação da frequência da violência
de gênero é o ciclo que se estabelece e é constantemente repetido: aumento da
tensão, ato de violência e lua de mel.
Nessas três fases, a mulher sofre vários tipos de violência (física, moral,
psicológica, sexual e patrimonial), que podem ser praticadas de maneira isolada ou
não.Tanto a proteção das vítimas quanto a punição dos agressores são importantes
no combate à violência. Mas isso não é suficiente, principalmente porque a violência
doméstica e familiar contra as mulheres é um problema estrutural, ou seja, ocorre
com frequência em todos os estratos sociais, obedecendo a uma lógica de agressões
que já são mapeadas pelo ciclo da violência.
4. LEI MARIA DA PENHA: MECANISMO DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
A proteção social é um modelo de média diversidade que trata-se da grande
insegurança e ameaça pessoal e social. Decorrentes a violência contra a mulher,
usando o serviço especializado para atender essas mulheres através de: acolher,
escutar, estudo social e a elaboração de relatórios para serem encaminhados quando
for necessário. Crimes contra a mulher não precisam ser denunciados somente na
delegacia defesa da mulher, pois todos os policiais devem receber a denúncia assim
podem transferir o caso para as delegacias especializadas.
Na delegacia, a autoridade tem a obrigação de ouvir o que a mulher agredida
tem a dizer, pegar todas as provas que podem servir para esclarecer o fato, em torno
de 48 horas o juiz pode fazer o pedido para tomar as medidas protetivas com
urgência. Depois de registrar a ocorrência a autoridade deve determinar que seja
realizado um exame de corpo de delito. A autoridade também vai ter que ouvir o
agressor e as testemunhas, fazer a identificação do agressor e colocar tudo na folha
de antecedentes criminais.
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Sobre as medidas protetivas, o juiz pode concordar em 48 horas as medidas
protetivas, suspendendo o porte de armas do agressor, afastado do lar ou do lugar
que vive com a mulher que foi agredida, distanciando a vítima entre outros. O juiz
também pode colocar um limite de distância entre mulher e o agressor, e restringir
visitas aos menores. E o processo judicial que o juiz tem a competência de analisar o
crime ocorrido as questões familiares, como a separação, guarda de filhas ou pensão.
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E o ministério público poderá apresentar tudo sobre a denúncia para o juiz
e poderá oferecer três meses a três anos de prisão, assim cabe o juiz a decisão da
sentença final. Se caso a violência doméstica seja contra a mulher com deficiência, a
pena aumenta um terço. A lei Maria da Penha proibiu aplicar penas com distribuição
de cestas básicas. Um dos mais importantes avanços brasileiros para combater a
violência doméstica foi a criação da Lei n° 11.340 de 7 de agosto de 2006,
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.
É um dispositivo de grande relevância para o enfrentamento da violência
contra mulher, uma vez que esta lei dá um maior respaldo às vítimas, foi fruto de
muita luta das mulheres: A Lei Maria da Penha, é uma lei baseada em todas as
demandas existentes no movimento de mulheres. Ela foi construída por várias mãos
e várias cabeças mulheres: dos movimentos autônomos, das ONG’s. Enfim, foi uma
lei construída bebendo as experiências de vários movimentos, várias conferências, de
vários encontros de mulheres. Por isso que ela é considerada a 3ª melhor lei do
mundo em se tratando de gênero. Se não tivesse o movimento de mulheres, a lei
Maria da Penha não existiria (JASMIM, 2019).
Tem esse nome, Maria da Penha, em homenagem a uma mulher que foi
vítima de violência por seu cônjuge, em ambiente doméstico, na década de 1980. Foi
a partir dessa década que o tema da violência contra mulher passou a ser
reconhecido e tem uma abertura na agenda dos direitos humanos. Segundo Biella
(2005) depois do julgamento do ex-marido de Maria da Penha em 1998, foi
apresentada a denúncia da Maria da Penha à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) contra a impunidade, o padrão de ineficácia da ação judicial e
tolerância estatal frente aos casos de violência doméstica no País.
E em 2001, o Brasil foi condenado pela CIDH por causa da omissão e
impunidade nos casos de violência contra as mulheres. Apenas em 2 de agosto de
2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, criando mecanismos para coibir e prevenir
a violência doméstica e familiar contra a mulher (BRASIL, 2006), ou seja, concebendo
a intervenção à violência para além da questão criminal e trazendo as formas de
assistência à mulher em situação de violência, as medidas de prevenção e proteção
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e políticas para o enfrentamento a violência. Na prevenção à violência, a lei prevê
políticas públicas integradas entre órgãos responsáveis.
Para isso, integrou o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública
com as áreas de assistência social, educação, saúde, segurança pública, sendo de
fundamental relevância para o efetivo funcionamento dos serviços. A lei buscou
ampliar as medidas protetivas de urgência em favor da mulher e contra o agressor.
Segundo o capítulo II, artigo 19 da lei Maria da Penha, as medidas protetivas de
urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou
a pedido da ofendida.
No que se refere à punição do agressor, a lei mudou a realidade processual
dos crimes. Antes, a punição poderia ser feita com penas pecuniárias (multa e cesta
básica), agora é proibido, além de criar mecanismos específicos de responsabilização
e educação aos agressores, ou seja, a lei prevê o direito da mulher em situação de
violência doméstica à assistência da Defensoria pública nas fases do inquérito policial
e da ação judicial (BRASIL, 2006).
Apesar de todo aparato da lei, ainda há resistência e medo de denunciar e
procurar órgãos especializados, o que acaba muitas vezes na morte dessa mulher, no
feminicídio. A mulher que se torna uma vítima fatal, muitas vezes já foi vítima de uma
série de outras violências como a psicológica, patrimonial, física ou sexual.
Pode-se dizer que a Lei 13.104/15, Lei do Feminicídio, complementa a Lei
Maria da Penha, como afirma Azevedo e Guerra (2001). “A lei foi muito importante
para priorizar os julgamentos”. Segundo ela, o feminicídio é “[...] quando uma mulher
é morta pelo simples fato de ser mulher, ou seja, é aquele crime que é praticado por
crime de ódio - matar porque é mulher” (AZEVEDO, GUERRA 2001 pg. 6).
4.1 APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA
A violência doméstica consiste na realidade de muitas mulheres, a Lei Maria
da Penha vem como respaldo de proteção, visando proporcionar a essa mulher a
oportunidade de seguir em frente longe do agressor. Compreender o modo como
aplica-se essa lei é importante para entender os processos de cuidado e justiça
enfrentados pela vítima. Sabemos que a justiça é falha, e por vezes a morosidade faz
com que algo grave aconteça.
É preciso enfatizar que a lei em estudo abarca todo tipo de violência
doméstica e intrafamiliar, institucionado como crime. Mediante denúncia a ação é
averiguada por meio da abertura de um inquérito policial, que é remetido ao
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Ministério Público. Pauta-se que esses crimes são julgados nos Juizados
Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher.
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A lei estabelece inviável a aplicação de penas pecuniárias aos agressores,
ampliando-a de 1 para até 3 anos de prisão. As vitimas são encaminhadas junto com
seus dependentes, caso haja, para programas e serviços de proteção e assistência
social. Segundo a Lei n. 11.340 (2006), a lei possui esse nome em homenagem a uma
mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes e que desde então se dedica à causa
do combate à violência contra as mulheres.
O processo judicial passa três fases, primeiramente ocorre a aplicação das
medidas protetivas, que se modificam mediante a situação. O segundo passo é a
apreciação do crime e os motivos do mesmo, e por fim a apresentação da denúncia
ao juiz que irá propor a sentença a partir de uma decisão. A lei é vista mais pelo seu
conteúdo preventivo, mas é importante destacar que no ponto de vista penal define
os tipos de violência possíveis, destaca que:
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
criados a partir da lei Maria da Penha, importante frisar que
ainda algumas cidades não possuem esse local e os casos são
julgados pelas Varas Criminais. Suspensão do porte de armas
do agressor, afastamento do agressor do lar, distanciamento
da vítima, dentre outras. Pensão, separação, guarda de filhos,
ciúmes, etc. unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva
ou
tenha
convivido
com
a
ofendida,
independentemente de coabitação (ART. 5º DA LEI
11.340/2006). Como dito a lei foi instituída para enfrentar a
violência que se instaura nas relações domésticas, familiares e
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afetivas, onde a vítima consiste da dominação das mulheres
pelos homens.
Normalmente essa dominação ocorre com freqüência relações entre
cônjuges, companheiros, namorados, maridos ou relações que envolvam atração
afetivo-sexual (MACDOWELL, 2010). Segundo a autora essa padronização de
dominação constata-se visto que “[...] é no íntimo das relações conjugais cotidianas
que facilmente se diagnostica a subjugação da mulher ao homem, especialmente
quando existe algum tipo de contrariedade da mulher à ordem masculina”
(MACDOWELL, 2010 pg. 3).
Nesses casos citados anteriormente, a aplicação da lei é realizada sem
maiores contestações. Além disso, outra celeuma se instaura, visto que, quando há
um conflito que envolve a violência masculina contra mulher com quem o agressor
possui relação familiar ou de parentesco, diverso do conjugal (afetivo)5 , aplica-se
duas tendências jurisprudenciais e doutrinárias:
Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, há necessidade de
demonstração
da situação
de vulnerabilidade ou
hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero e a
que entende que a vulnerabilidade, hipossuficiência ou
fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas
circunstâncias descritas na Lei n. 11.340/2006 (MACDOWELL,
2010 pg. 3).
A lei possui um escopo que conduz ao cumprimento do preceito
constitucional, visando à proteção da mulher vítima de violência doméstica, no
entanto:
[...] o objetivo desta Lei não é somente a proteção dos meios
de apuração e punição para o cometimento deste tipo de
violência, mas também a diminuição desta violência.Não há
somente a presença de medidas punitivas, mas também uma
preocupação com o lado educativo, haja vista que a incidência
de violência doméstica nos lares brasileiros, não é uma questão
meramente isolada.
É fruto de uma construção social em que a mulher foi
mumificada, logo após transformada em objeto sexual, sem
direito a trabalho, educação, expressar sentimentos e muito
menos demonstrar descontentamentos com as atitudes que
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seus companheiros tomavam (COSTA, SILVA, OLIVEIRA, 2014
pg. 118). Irmãos, tios, pais, sobrinhos,etc.
Desse modo, a aplicação mediante situação de violência busca a proteção da
vítima e consolidação dos seus direitos. CUT em uma publicação trouxe ao público
passo a passo do atendimento as vítimas que consolida a aplicação da lei, ressalta
que:
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A) Depois de ter a intenção de ser um instrumento no combate
a violência doméstica, a lei expressa os moldes que devem ser
o atendimento a mulher pelas autoridades policiais;
B) Permite a autoridade policial prender a agressor em
flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência
doméstica contra a mulher;
C) Registra o boletim de ocorrência e instaura o inquérito
policial, que é composto pelo depoimento da vítima, das
testemunhas, do agressor e de provas documentais e periciais;
D) O inquérito policial é remetido ao Ministério Público;
E) É possível requerer ao magistrado que sejam concedidas
medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de
violência (CUT, 2007 p. 2).
É importante pautar que mediante o surgimento dessa lei, que ocorreu
mediante grande apelo social, tornou público um problema camuflado pela
sociedade. Sua aplicabilidade não visa apenas punir, mas também reeducar,
conscientizar e transformar as ideologias culturais baseadas em contextos machistas.
A aplicabilidade da Lei em consonância as ações da sociedade, através dos
instrumentos que esta possui como denúncias, manifestações e debates, auxiliam na
consolidação e execução da lei.
Os dados da pesquisa em pauta ratificam um velho conhecimento sobre a
impunidade dos homens que ferem direitos humanos das mulheres: chegam a
julgamento apenas pouco mais de um décimo dos maridos e companheiros
agressores. Somente 2% destes são condenados.
4.2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA
OS DIREITOS DA MULHER EM TEMPOS DE COVID – 19
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Tendo em vista a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19) e sua total
propagação mundial, passa-se a requerer em âmbito federal, estadual e municipal a
reorganização e potencializarão as ações incorporadas ao Sistema Único de
Assistência Social – SUAS e ao Sistema Único de Saúde – SUS, de maneira a garantir
o atendimento regular à população feminina que se encontra em estado de
vulnerabilidade e risco social. Sendo assim, torna-se sobremaneira necessário o
fortalecimento de medidas preventivas à saúde daqueles que se encontram em
situação de violência doméstica. Conforme portaria n° 54/2020, é necessário que o
trabalho em rede entre os equipamentos socioassistenciais e a equipe da saúde seja
ofertado, a fim de que as ações preventivas alcancem a população vítima de violência
doméstica. A portaria ressalta que:
Deve-se assegurar a continuidade da oferta de serviços e
atividades essenciais da Assistência Social voltados ao
atendimento da população mais vulnerável e em risco social,
observando-se medidas e condições que garantam a
segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS. Estas
medidas devem abranger o funcionamento do SUAS como um
todo, incluindo a gestão e a rede socioassistencial, pública e
privada. O cenário de Emergência em Saúde Pública exige
esforços sinérgicos, ainda, entre Sistema Único de Saúde - SUS
e SUAS, para a ampliação do bem-estar e das medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável
(BRASIL, 2020, p. 2).
Nessa circunstância, o trabalho em rede deve ser realizado de maneira
colaborativa entre SUAS e SUS, em cada território. Ambas as ações devem estar
estruturadas nas recomendações do Ministério da Saúde e da Cidadania, visando a
proteção da população mais vulnerável e incluindo medidas que previnam a
disseminação e o alívio dos impactos do Covid-19.
Os Serviços devem ser ofertados enquanto medidas de prevenção e
minimização dos riscos, reduzindo as aglomerações na rede de equipamentos
socioassistenciais, além de contribuir para o isolamento social, de forma a assegurar
a saúde de todos. A partir do trabalho em rede, é possível averiguar e estabelecer os
encaminhamentos feitos pela rede socioassistencial para a rede de Saúde, verificando
a população feminina que se encontra com casos ou suspeitas de Covid-19 e
assegurando informações sobre os cuidados a serem tomados para evitar a
propagação e transmissão do Coronavírus.
Além dos encaminhamentos, deve ser oferecida a abrangência de
acolhimento a essas usuárias, de modo a orientá-los sobre a importância do
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isolamento social e sobre a viabilidade de seus direitos. Em concordância com as
ações implementadas, o Governo Federal estabelece o “Plano de Contingência
Intersetorial para mulheres que são vítimas de violência doméstica no Contexto da
Covid- 19”.
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Este é um documento que dispõe de estratégias intersetoriais entre as
secretarias do governo do estado com o propósito de reduzir os riscos de infecção
para as mulheres. De com o texto, as seguintes secretarias devem estar envolvidas
nesse processo:
Assim, as recomendações feitas pelo Plano Intersetorial,
juntamente com o trabalho em rede das secretarias é garantir
meios de acolhida, informação, monitoramento e
acompanhamento, na intenção de conter a disseminação
acelerada da pandemia. Em suma, as recomendações do Plano
Intersetorial são: 1) Instalar equipamentos para acolher os
usuários que estão sem moradia convencional propiciando o
isolamento social em escolas e instituições; 2) Garantir e
disponibilizar vagas no programa de locação social para que
esses indivíduos possam evitar infecções e propagação do
vírus; 3) Assegurar o acesso à higienização para que a as vítimas
possa evitar risco de contaminação de Covid- 19; 4) Conceder
kits de máscaras e álcool gel; 5) Disponibilizar acolhimento em
unidades terapêuticas, de modo a atender as necessidades que
se encontra dependentes de substâncias psicoativas; 6)
Viabilizar alimentação e hidratação para garantindo assim
condições saudáveis, dentre outras recomendações (GLOBO
G1, 2020, p. 4-5).
Diante disso, podemos considerar que a pandemia está intrinsecamente
ligada às desigualdades existentes no atual contexto capitalista, expondo os limites
dessa sociedade, visto que, os menos favorecidos estão sujeitos a maiores riscos de
contaminação e mortalidade por não ter acesso, muitas vezes, aos serviços de saúde,
à alimentação saudável, à higienização necessária, à moradia, dentre outros aspectos
relacionados à proteção e prevenção.
A disseminação e os impactos do Covid-19 afetam a sociedade brasileira
como um todo, principalmente, quando somado às condições desiguais em que as
mulheres que vivem sobre violência domésticas, por estarem mais suscetíveis a
contrair o vírus. Em meio às evidências de aumento do números de casos da doença,
a população em questão se depara com a falta de estruturação dos serviços das
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políticas sociais, com a ausência de investimentos em estratégias de combate ao
Coronavírus, dentre outros elementos que efetivem as expectativas de vida e de
sobrevivência das pessoas que residem nas ruas.
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Em síntese, temos a frágil intervenção do Estado junto a essa parcela da
população, bem como as divergências nas ações implementadas que não chegam
para todos devido à falta de acesso à informação, o que dificulta cada vez mais o
trabalho em rede com as demais políticas sociais, ou seja, coabitamos com um atual
contexto de precarização e fragilidade em meio ao Covid-19.
Adverte-se para o fato de que a nova atitude de uma parte apreciável das
mulheres não constitui, na verdade, a razão primeira da violência dos homens contra
elas, mas tão-somente o fator desencadeador desta capacidade socialmente
legitimada de eles converterem a agressividade em agressão. Não houvesse esta
sanção social positiva, as relações de gênero não descreveriam tão bruscos
movimentos. É exatamente esta legitimação social da violência dos homens contra
as mulheres que responde pelo caráter tão marcadamente de gênero deste
fenômeno no qual estamos vivendo.
5. CONCLUSÃO
Compreende-se que o movimento de mulheres foi o fator principal para os
avanços na defrontação da violência contra a mulher. O movimento feminista
corrobora para o enfrentamento da desigualdade de gênero, pois essa desigualdade
resulta na submissão da mulher. Em observância às legislações em vigência em nosso
país acerca do combate à violação dos direitos das mulheres, tem - se notado os
importantes avanços como é o caso da Lei Maria da Penha, aprovada em 2006.
A partir dessa lei foi possível perceber que há mais suporte legal para essas
mulheres denunciarem como há mais proteção de ameaças, principalmente contra a
vida. 16 Contudo, ainda há muito que avançar no campo das institucionalidades para
dar efetividade de fato a essa lei, como articulação com outras políticas públicas
como educação para provocar uma mudança cultural de fato e romper com a cultura
da violência contra as mulheres.
É preciso continuar a luta das mulheres por dias melhores, principalmente
diante do avanço conservador no Brasil que tem sugerido, inclusive, a retirada da
discussão de gênero das escolas, retirarem o direito da mulher abortar em caso de
estupro e a ideia de mudanças na própria lei Maria da pena e do feminicídio. O
estudo proporcionou um olhar mais amplo sobre o fenômeno da violência doméstica
contra a mulher.
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De fato, a presente pesquisa nos deu maiores subsídios para atuarem como
assistentes sociais diante do fenômeno, nos instigando também a lutarmos como
mulheres cidadãs em busca de ampliar direitos. A articulação de todos os órgãos
dentro de um único local é de suma importância para o atendimento humanizado às
vítimas, e também para o encorajamento que as mesmas não desistam de dar
continuidade ao processo de denúncia.
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Vimos que até a estruturação da casa foi pensada para que essas mulheres
sintam-se confortáveis. ACMB e esse sistema integrado vieram para dar uma
proteção de maneira integral a mulher, para além da abordagem no momento da
denúncia, mas ofertando meios para que ela possa fortalecer seu estado emocional,
social e econômico, acolhendo e facilitando o encaminhamento a outros serviços,
para que tenha todos os seus direitos sejam assegurados, tendo como objetivo
amparar essas mulheres que são vítimas de tal violência e resguardando-as de outro
episódio de violência.
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os direitos de personalidade
de forma precípua, acolhendo-os, prevendo a tutela e as sanções, tendo em vista a
adoção da dignidade da pessoa humana. O Novo Código Civil Brasileiro, por sua vez,
em consonância com o já prescrito de longa data pela Lei Maior e com as novas
relações sociais que reclamam a necessidades da tutela dos valores essenciais da
pessoa, dedicou capítulo especial (Capítulo II, artigos 11 ao 21) sobre os direitos da
personalidade. Também a Constituição Federal do Brasil de 1988 estende ao Estado
a responsabilidade de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações, e a família, como base da sociedade, tem especial proteção
do Estado. Segundo a Constituição Federal de 1988, é papel de a família proteger
principalmente as crianças, os idosos e os deficientes, pois estes são os que mais
precisam de acolhimento, podendo encontrar o apoio necessário, o carinho
suficiente e atenção fundamental. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
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.
Neste sentido, este artigo teve como objetivo geral discorrer acerca das
consequências da Alienação Parental assim como os seus efeitos quanto à
responsabilidade civil, além de especificamente analisar o processo histórico e
jurídico dos institutos do poder familiar, divórcio e guarda; conceituar Alienação
parental e discorrer sobre suas características; apresentar as medidas jurídicas
existentes para a punição do alienador parental identificando os aspectos gerais da
responsabilidade civil por alienação parental, seus conceitos e sua funções e a
responsabilidade civil por alienação parental subjetivo. A metodologia utilizada
considerou o método hipotético dedutivo com auxílio do método comparativo com
pesquisa bibliográfica. A justificativa desta pesquisa pauta-se na sua contribuição
como fonte de informação para acadêmicos de direito, além de enriquecer os
conhecimentos dos interessados neste tipo de pesquisa, tornando-se importante
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para desenvolver trabalhos pertinentes. Conclui que a responsabilidade civil por
alienação parental existe no ordenamento jurídico brasileiro como fundamento no
princípio da solidariedade entre os parentes, consagrado em todas as legislações do
mundo democrático.
Palavras-chave: Direito de família. Alienação Parental. Responsabilidade civil.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

ABSTRACT: The Federal Constitution of 1988 established personality rights in a
fundamental way, welcoming them, providing for tutelage and sanctions, with a view
to adopting the dignity of the human person. The New Brazilian Civil Code, in turn,
in line with what has long been prescribed by the Major Law and with the new social
relations that claim the needs of protecting the essential values of the person,
dedicated a special chapter (Chapter II, articles 11 to the 21) on personality rights.
The 1988 Federal Constitution of Brazil also extends to the State the responsibility to
promote the good of all, without prejudice as to origin, race, sex, color, age and any
forms of discrimination. Men and women are equal in rights and obligations, and the
family, as the basis of society, has special protection from the State. According to the
1988 Federal Constitution, it is the role of the family to protect mainly children, the
elderly and the disabled, as they are the ones most in need of shelter, being able to
find the necessary support, sufficient affection and fundamental attention. According
to the Statute of the Child and Adolescent - ECA, it is the duty of the family, society
and the State to guarantee to the child and adolescent, with absolute priority, the
right to life, health, food, education, leisure, professionalization, to culture, dignity,
respect, freedom and family and community coexistence, in addition to putting them
safe from any form of negligence, discrimination, exploitation, violence, cruelty and
oppression. In this sense, this article aimed to discuss the consequences of Parental
Alienation as well as its effects on civil liability, in addition to specifically analyzing
the historical and legal process of the institutions of family power, divorce and
custody; conceptualize parental alienation and discuss its characteristics; present the
existing legal measures for the punishment of the parental alienator, identifying the
general aspects of civil liability for parental alienation, its concepts and functions and
civil liability for subjective parental alienation.The methodology used considered the
hypothetical deductive method with the aid of the comparative method with
bibliographic research. The justification for this research is based on its contribution
as a source of information for law students, in addition to enriching the knowledge
of those interested in this type of research, making it important to develop relevant
works. It concludes that civil liability for parental alienation exists in the Brazilian legal
system as a basis for the principle of solidarity between relatives, enshrined in all laws
in the democratic world.
Keywords: Family law. Parental Alienation. Civil responsability.
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1 INTRODUÇÃO
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Foi no ano de 1976 que o termo alienação parental surgiu no direito de família.
Ele nasceu dos estudos de J. S. Wallerstein e J. B Kelly nos Estados Unidos que
identificaram em uma amostra de famílias divorciadas um fenômeno clínico que eles
denominaram de alinhamento patológico. Eles descreveram um caso em uma criança
que vivia com um dos pais que rejeitou irracionalmente o outro pai e que se recusou
a visitar ou ter contato com esse outro pai (ALMEIDA, 2016).
Wallerstein e Kelly atribuíram esse comportamento à dinâmica da separação
pai-filho e, posteriormente, usaram o termo pai “amargo-caótico” para descrever
esse fenômeno. Desde a identificação e descrição de Wallerstein e Kelly do pai
"amargo-caótico", poucos tópicos no campo da custódia da criança evocaram tanto
debate quanto o conceito de dinâmica de alienação (ALMEIDA, 2016).
Muitos artigos publicados examinaram o padrão das manipulações
intencionais de um dos pais de um os sentimentos e crenças da criança sobre o outro
pai e muitos autores ofereceram rótulos diferentes para descrever esse fenômeno.
Esses rótulos incluem, mas não se limitam a, alienação parental, síndrome de
alienação parental e alienação infantil (NUNES, 2012).
A falta de uma definição única contribuiu para um debate contínuo sobre a
existência, etiologia e características da dinâmica alienante e, no caso de formulações
específicas de comportamento alienante, se há evidência empírica suficiente para
apoiar o uso do termo síndrome ao descrever comportamentos alienantes. Este
artigo trata da responsabilidade civil na alienação parental para representar a
variedade de modelos e conceitos atualmente em discussão na descrição da
dinâmica da alienação (TOVAR, 2010).
Desta forma, este estudo terá como objetivo geral discorrer acerca das
consequências da Alienação Parental assim como os seus efeitos quanto a
responsabilidade civil, além de especificamente analisar o processo histórico e
jurídico dos institutos do poder familiar, divórcio e guarda; conceituar Alienação
parental e discorrer sobre suas características; apresentar as medidas jurídicas
existentes para a punição do alienador parental identificando os aspectos gerais
da responsabilidade civil por alienação parental, seus conceitos e sua funções e a
responsabilidade civil por alienação parental subjetivo.
Com isso, este estudo buscou compreender as questões da responsabilidade
civil no âmbito do direito de família no âmbito da tutela jurídica dos Direitos da
personalidade. O direito de família entende que é papel da família resguardar os
interesses e objetivos dos integrantes dela, considerados tanto na forma global
236

www.conteudojuridico.com.br

quanto individualmente, passando a priorizar os interesses da criança, dos
adolescentes e das relações afetivas. Desta forma, este trabalho refletiu sobre a
alienação parental nas relações de família delimitado dentro dos diversos aspectos
jurídicos referentes, examinando fontes, passando pelas formas da mesma. A
dificuldade de se qualificar o dano moral na alienação parental é um grande
propulsor para a decisão de se analisar e discorrer sobre uma base doutrinária, que
funcionou de bases para o estudo.
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Iniciada a persecução teórica com o fim de analisar os paradigmas da
responsabilidade civil foram estudados os inúmeros aspectos do instituto da mesma
a começar pelo seu funcionamento condizente com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e o Código Civil Brasileiro, facilitando, desta forma, o
reconhecimento do instituto da responsabilidade civil (dano moral) em todo o
território nacional.
Ademais, mesmo com a recepção da reparação do dano moral pela Carta
Magna, em seu artigo 5º, incisos V e X, os ilustres julgadores sentem certa dificuldade
diante da complexidade de associar a lesão extrapatrimonial a uma reparação
pecuniária.
O estudo realizado também nos pontos históricos fundamentaram questões
que serviram de elementos para responder a perguntas como, quais as principais
dificuldades combatidas para qualificar o dano moral no alienação parental e quais
são os remédios capazes para dirimir tais dificuldades. Estes elementos foram
organizados no desenvolvimento da pesquisa, sendo necessário, fazer um valoroso
estudo pela história.
A escolha do tema se deu pela necessidade de verificar o processo de garantia
dos direitos humanos em sua totalidade no que tange a questão a proteção dos
direitos de crianças e adolescentes, tanto na parte subjetiva quanto na objetiva, tanto
individualmente como em sociedade, resultando num maior pensar e repensar a
relação entre o justo e o legal.
Desta forma este estudo tem relevância acadêmica em função do conceito de
família estar passando por uma reformulação o que denota a finalidade de verificar
as restrições ou as ampliações das prestações. Ademais, trata-se de um assunto em
constante debate na doutrina e na jurisprudência revelando-se como temática atual
e instigante.
do

A metodologia utilizada considerou o método hipotético dedutivo com auxílio
método comparativo com pesquisa bibliográfica, incluindo pesquisa
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jurisprudencial em trabalhos especializados sobre o tema e, em revistas que
contenham aspectos próprios sobre o assunto em questão.
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2 DIREITO DE FAMÍLIA
O século XX, com sua evolução indiscriminada em todas as áreas das
atividades humanas provocou profundas mudanças na estrutura da família e nos
ordenamentos jurídicos de todo o mundo. Essas mudanças têm suas raízes históricas
ligadas à Revolução Industrial que provocou uma nova ordem no trabalho com a
decisiva participação do sexo feminino, além das profundas consequências deixadas
pela Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade
(ALMEIDA, 2016).
O Direito, como parte da sociedade, também sofreu mudanças profundas e,
no campo do Direito de Família essas mudanças também foram bastante
significativas. O Direito de Família é o mais humano de todos os ramos do Direito.
Em razão disso, e também pelo sentido ideológico e histórico de exclusões, é que se
torna imperativo pensar o Direito de Família na contemporaneidade com a ajuda e
pelo ângulo dos Direitos Humanos, cujas bases e ingredientes estão, também,
diretamente relacionados à noção de cidadania. Mas ao longo de sua história, o
Direito de Família tem por base à própria família que foi e continuará sendo o núcleo
básico de qualquer sociedade. Sem família não é possível nenhum tipo de
organização social ou jurídica. É na família que tudo principia. É a família que
estrutura às pessoas como sujeitos e onde se encontra algum amparo estrutural
(PEREIRA, 2012).
A tão propalada crise da família (IAMAMOTTO, 2000) nada mais é que o
resultado de um processo histórico de alteração das formas de sua constituição.
Quando o artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos preceitua que “a
família é o núcleo natural e fundamental da sociedade”, ele não está excluindo as
diversas outras possibilidades de constituição de família, além daquela formada pelo
matrimônio.
Desta forma, o Direito de Família sofreu a evolução natural ao longo dos
tempos, procurando adaptar-se a cada demanda que surgia na sociedade. Em Roma,
por exemplo, o direito romano valorizava muito o instituto da família em função da
questão religiosa. É nele que surgiu, por exemplo, a categoria da adoção para
perpetuação da família, a prestação alimentícia. Essa concepção religiosa atravessou
os tempos. Segundo Neves (2012, p. 399):
No direito romano, a questão da prestação alimentícia já era
discutida. Havia quatro modos de estipular os alimentos
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devidos: a) por meio de conversão – vigorava o que as partes
pactuassem, tanto no que se referisse à duração como à
extensão da prestação alimentícia; b) por testamento – o prazo
de duração e a extensão do benefício alimentar ficavam a cargo
do testador que o fazia por intermédio de legados ou
fideicomisso; c) pela relação de parentesco – Este surgiu com o
império que estabeleceu que o direito a alimentos era
recíproco entre os ascendentes e os descendentes na família
ilegítima, além da obrigação que os irmãos e cônjuges
possuíam em prestar alimentos. Para ser possível o pagamento
desses alimentos era necessário estarem presentes os
seguintes pressupostos básicos: o estado de miséria de quem
precisava da pensão, a falta de capacidade deste em se
sustentar sozinho e a existência de um parente rico; ou, d) por
tutela – era o tutor que por livre e espontânea vontade, ou por
determinação do juiz quer prestava alimentos no pupilo que
necessitasse.
Assim, como se observa na citação de Neves (2012), o direito romano já
garantia a prestação alimentícia àqueles que dela necessitassem de forma bastante
objetiva, além de garantir o direito parental sobre os filhos, ou seja, mesmo sem a
guarda deles, havia a necessidade de preservação das relações familiares. Esse
direito estava consolidado em função do auxílio que a relação parental deve
garantir. Na Idade Média, o direito de família é permeado pelas concepções que
consideram maior o peso da herança romana ou germânica, retomando algumas das
discussões históricas, e também jurídicas, mais importantes desde então.
Na realidade, nos costumes e as leis, na Idade Média, predominavam
inicialmente a cultura oral e o que Almeida (2016, p. 67) chama de "império do
costume" e que – apenas lentamente, graças à “influência do direito romano
bizantino e do direito canônico – vivenciou uma alteração radical destes costumes
com a introdução e difusão da lei escrita”, que se tornaria base da maior parte do
direito moderno.
Sobre a importância desta discussão Almeida (2016, p. 68) finaliza afirmando
que: "O direito medieval contribuiu para edificar, apesar das transformações mais
recentes, ainda mal identificadas, às vezes inquietantes, com frequência
surpreendentes, o atual sistema normativo". Esse período da história que começa
com a queda do Império Romano e a queda de Constantinopla, que dá início da
Idade Moderna, é marcado por inúmeras concepções religiosas que dominavam o
mundo ocidental, principalmente pela profunda influência da Igreja no Estado.
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Então, com esta profunda influência, o Direito de Família esteve centrado
unicamente na concepção religiosa, com o embasamento natural do Direito Romano.
Na Idade Moderna, acontece uma ruptura em todas as áreas das atividades humanas,
influenciada pelo pensamento filosófico entre o pensamento tradicional e o novo
pensamento. Não se podem achar causas racionais para essas mudanças, mas apenas
práticas e morais (PEREIRA, 2012).
O grandioso edifício ideal da Idade Média, em que religião e civilização,
teologia e filosofia, Igreja e Estado, clero e laicato, estavam harmonizados na
transcendente unidade cristã, foi, de fato, destruído pelo humanismo que constitui o
espírito do pensamento moderno (TOVAR, 2010).
Neste sentido, o Direito sofre especificamente a influência deste novo grande
movimento especulativo, que é o pensamento moderno que se manifesta pela
significação de diversos períodos que segundo Almeida (2016, p. 74) podem assim,
serem indicados:
a) Antes de tudo a Renascença, em que a concepção imantista,
naturalista ou humanista é potencialmente afirmada ou vivida.
Esse período se caracteriza pela reforma protestante (séculos
XV e XVI); b) Racionalismo e empirismo quando se exacerba
uma série de indagações críticas que dão sistematização
dogmáticas a renascença como o faz o racionalismo em relação
ao conhecimento (séculos XVII e XVIII); c) A Revolução Francesa
que concretiza o pensamento moderno no sentido da
maturação moral, religiosa, social e política através do
iluminismo.
Nestes períodos o direito de família, com pequenas e irrelevantes
modificações tem embasamento no Direito Romano, ou seja, dentro das quatro
concepções básicas que este direito garantia, a prestação de alimentos permanecia
praticamente imutável e era concedida mais sob o aspecto humano do que como a
quem de direito, ou seja, durante a evolução dos tempos, a questão da obrigação
alimentar, desde o Código de Hamurabi, passando pelo Direito Romano, o Direito
Germânico, até a fase científica do Direito na Idade Moderna, sempre teve caráter
humanitário (PEREIRA, 2012).
2.1 O direito de família no direito brasileiro
O Brasil como colônia de Portugal sofre influência direta do Direito Português,
fundamentado nos preceitos das Ordenações Filipinas[2], instituídas por Felipe I e
publicadas em 11 de janeiro de 1603, com forte carga do Direito Canônico, Romano
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e Germânico que vigorou no Brasil até a declaração de independência, em 1822 e
tinha concepção central de família fundada unicamente na biologia (ALMEIDA, 2016).
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Esse documento que regia o Direito em Portugal, conceituava o matrimônio
dentro das concepções da Igreja, como a união permanente entre o homem e a
mulher, instituída por Deus, para gerar e educar filhos e para o recíproco socorro de
ambos, determinado ao homem o pátrio poder, a chefia da casa e da mulher com
objetivo de manutenção da sociedade conjugal em perfeita harmonia. Almeida (2016,
p. 101) observa:
O marido era então o chefe da família, com direito de governar
a casa e a mulher em proveito da sociedade conjugal e dos
negócios domésticos. A condição do homem entendia-se, era
melhor quanto à dignidade e a da mulher quanto às coisas que
a sua fragilidade induzia.
As leis civis do Império, com forte influência do Direito Romano, não alteraram
a situação jurídica da mulher no âmbito da família, conservando a sua relação de
dependência, ora para com o pai, ora para com o marido. No início da República, o
direito no Brasil sobre forte influência do Positivismo[3], mas a Constituição de 1891,
ainda resguarda muitos aspectos, principalmente no direito da família, da
Constituição Imperial de 1824 que tinha profunda influência do direito de Portugal
que resguardava os preceitos religiosos como fundamentais no direito da família
(NENES, 2012).
Tanto na colônia, como no império e, no início da República, o direito de
família se fundamenta nos preceitos humanitários de dependência instituídos ainda
no Direito Romano e assumidos pelas ordenações Filipinas. Trata-se de garantir esse
direito a quem necessitassem, se a preocupação de resguardar os direitos adquiridos
daqueles que porventura não precisassem (PEREIRA, 2012).
Em 1916, é implantado o Código Civil, com profunda influência do Direito
Francês Positivista, onde alguns aspectos considerados inovadores são implantados,
principalmente no Brasil, mas este ainda resguarda muitos aspectos tradicionais dos
regulamentos jurídicos anteriores como, no caso da mulher, que ainda era
considerada em condição de inferioridade dentro das relações familiares, sobretudo
quanto ao matrimônio, instituto que protege, ainda, o poder do homem nas relações
de família. Isso se explicita, no art. 223, I, II, III e IV, que institui o homem, como chefe
conjugal, a saber:
Art. 233 – O marido é o chefe da sociedade conjugal. Competelhe: I – A representação legal da família. II – A administração
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dos bens comuns e particulares da mulher, que ao marido
competir administrar, em virtude do regime matrimonial
adotado, ou do pacto antenupcial. III – O direito de fixar e
mudar o domicilio da família. IV – O direito de autorizar a
profissão da mulher, e a sua fora do teto conjugal. V – Prover a
mantença da família, guardada a disposição do art. 277.
Como se pode observar a desigualdade é latente, mas é importante destacar
que a concepção de que homens e mulheres eram iguais perante a lei já existia há
muito tempo. Beviláqua (1975, p. 234), um dos principais, senão o principal
elaborador do Código Civil de 1916, explica com muita clareza a questão do
casamento na relação conjugal, deixando evidente que havia no matrimônio uma
hierarquia que deveria. Conclui o autor:
O Código Civil confere, ao marido, a chefia da sociedade
conjugal, por uma necessidade de haver quem lhe assuma a
direção. Mas desse direito do marido não se infere qualquer
superioridade, porquanto não somente ao declarar quais os
deveres comuns dos cônjuges (art. 231). Como ao especializar
os direitos e deveres da mulher (art. 240 e segs.), teve o
legislador pátrio o cuidado de manter a mulher casada em
situação jurídica igual a do marido, libertando-a de uma
inferioridade, que não se compadecia mais com a concepção
atual da vida.
Sem dúvida que a questão de colocar homens e mulheres em situação de
igualdade jurídica é um posicionamento inovador, diante da época, conforme se
depreende da leitura do art. 6º, II do Código Civil de 1916: art. 6º - “São incapazes,
relativamente a certos atos, ou a maneira de exercê-los: (...) II – As mulheres casadas,
enquanto subsistir a sociedade conjugal”. Uma parte especial do Código Civil de 1916
quando ser refere à família dá tamanha importância, a questão da família,
diferentemente de outros códigos como o alemão e o italiano. Esta importância da
matéria está intimamente ligada ao sentimentalismo social que vê no núcleo familiar
a base da sociedade (LIMA, 2010).
Os Códigos da Alemanha e da Itália, tem profunda influência do absolutismo
reinante na Idade Média, por mais que tenham sofrido marcantes modificações. Mas
no caso do direito de família, eles resguardavam a desigualdade entre homens e
mulheres, em sua concepção básica, diferente do Código Civil brasileiro de 1916
(BEVILÁQUA, 1975).
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Até a atual Constituição, todas as anteriores, com exceção da de 1967,
declaravam que a família constituída pelo casamento civil era indissolúvel e estava
sob a proteção estatal, o que gerou duas espécies de família na sociedade: a família
legítima, prevista em lei e baseada no casamento civil, com total amparo legal e
proteção estatal; e, a família ilegítima, criada à margem da lei e sem as prerrogativas
da primeira. Assim, o primeiro grande efeito jurídico no Código Civil de 1916, era o
de legitimar a família. Como o esteio da sociedade, por ser moral, social e
espiritualmente mais sólida do que a ilegítima (BEVILÁQUA, 1975).
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Em 2002, finalmente, após anos de tramitação no congresso nacional foi
promulgado um novo Código Civil, superando de vez o individualismo, que
condicionara as fontes inspiradoras do Código de 1916, reconhecendo-se cada vez
mais que o direito é social em sua origem e destino, impondo a correlação concreta
e dinâmica dos valores coletivos com os individuais, para que a pessoa humana fosse
preservada sem privilégio e exclusivismo, numa ordem global de comum
participação (LIMA, 2010).
O Código Civil de 2002, resguardou inovações, como a atribuição de direitos
e deveres iguais aos cônjuges; o expurgo de toda e qualquer referência
discriminatória em relação aos filhos; a consagração do princípio do maior interesse
da criança e a disciplina dos efeitos do contrato preliminar; a regulamentação da
responsabilidade civil por danos morais, mas também criou alguns problemas como
a burocratização do casamento ao prever a intervenção judicial no processo de
habilitação, ao invés de simplificá-lo; reavivou a noção de culpa nos processos de
separação e a necessidade de prévia separação para a obtenção de divórcio; deu
caráter biológico aos vínculos familiares; atribuiu, desnecessariamente, direitos
hereditários ao cônjuge e ao companheiro em concorrência com descendentes e
ascendentes (CARVALHO ROCHA, 2014).
Mesmo assim, não se pode negar que o Código Civil de 2002, conservou a
dinâmica da disciplina das obrigações que a sociedade atual exige, a partir da
discriminação das suas modalidades, uma das mais elegantes contribuições do
direito brasileiro e, harmonizou a matéria relativa ao inadimplemento das obrigações
(Título IV do Livro I) com os demais artigos que firmaram novas diretrizes éticosociais em matéria de responsabilidade civil (LIMA, 2010).
Na realidade, o Código Civil de 2002, procurou estabelecer no seu bojo as
novas demandas que a evolução natural da sociedade imprimiu, sendo, portanto, um
novo instrumento de regulação civil no contexto da sociedade brasileira, procurando
encampar novos elementos balizadores das relações sociais, como a alienação
parenta, assunto a ser tratado a seguir (CARVALHO ROCHA, 2010).
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3 ALIENAÇÃO PARENTAL
A alienação parental se dá quando ocorre à separação do casal e um dos
cônjuges tenta fazer valer a quebra da relação afetiva com o outro cônjuge. Para
Garder (2008, p. 124): “A síndrome da alienação parental é um distúrbio que surge
inicialmente no contexto das disputas em torno da custódia infantil. Sua primeira
manifestação verifica-se numa campanha que visa denegrir a figura parental perante
a criança uma campanha que não tem justificação”. Esta síndrome resulta da
combinação de um programa de doutrinação dos pais (lavagem cerebral) juntamente
com a contribuição da própria criança para envilecer a figura parental que está na
mira desse processo.
Com se pode observar nos ditames do referido autor supracitado, a alienação
parental, trata-se de uma campanha de difamação de um dos cônjuges contra o
outro, com o objetivo de denegrir a imagem que a criança tem dele, tentando de
todas as maneiras fazê-la mudar de opinião. Para Silva (2010, p. 33):
A alienação parental é uma patologia psíquica gravíssima que
acomete o genitor(a) que deseja destruir o vínculo da criança
com o outro(a), e manipula afetivamente para atender motivos
escusos. Quando a própria criança incorpora o discurso do(a)
alienador(a0 e passa, ela mesma, a contribuir com as
campanhas de vilificação do pai/mãe-alvo, instaurasse a
Síndrome de Alienação Parental.
Assim, para a autora em voga, o processo de alienação parental é um distúrbio
neurótico[4]. Assim, segundo Silva (2010), nas pesquisas das últimas décadas
mostraram que esta distinção não se sustenta; nas neuroses, embora os eventos vitais
tenham capital importância, mecanismos químicos de neurotransmissão participam,
também, da produção e manutenção dos sintomas, e os fatores genéticos são
igualmente significativos. Considera-se que, nas neuroses, a autodeterminação e
capacidade de discernimento não são afetadas seriamente.
Desta forma, trata-se de uma reação exagerada do sistema nervoso em
relação a uma experiência vivida (Reação Vivencial). Essa maneira de ser neurótica
significa que a pessoa reage à vida através de reações vivenciais não normais; seja
no sentido dessas reações serem desproporcionais, seja pelo fato de serem muito
duradouras, seja pelo fato delas existirem mesmo que não exista uma causa vivencial
aparente (GARDER, 2008).
Essa maneira exagerada de reagir leva a pessoa neurótica a adotar uma serie
de comportamentos, dentre eles de acusar indevidamente o ex-companheiros (a) de
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coisas que não são, na maioria das vezes, verdadeiras, tendo como único objetivo de
denegrir a imagem de outra pessoa tem dele (GARDER, 2008).
Desta foram, a alienação parental é uma neurose, segundo Silva (2010), ou
seja, uma doença emocional, afetiva e da personalidade. Seus sentimentos também
são normais. Eles amam, sentem alegria, tristeza, raiva, etc., como qualquer pessoa.
A diferença entre uma pessoa neurótica e uma normal é em relação à quantidade de
emoções e sentimentos e não quanto à qualidade deles (SILVA, 2010).
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Assim a alienação parental é uma é uma afeção psicogênica em que os
sintomas são a expressão simbólica de um conflito psíquico que tem raízes na historia
infantil do sujeito e constitui compromissos entre o desejo e a defesa. Geralmente se
manifesta quando da separação causando uma exacerbação das emoções, e cada ser
humano experimenta as emoções de maneira um tanto diversa. Entretanto, é possível
notar que há tendências comuns. As emoções começam a agir quando são
estimuladas por forças e circunstâncias exteriores, como a separação. A maneira
como se percebe os estímulos determina a intensidade de sua atuação (GARDER,
2008).
Desta forma se nota como a parte intelectual e mental exerce influência. E é
um fator significativo no grau de intensidade e no tipo de emoção que cada um
experimenta. Além do ato em si, também é importante verificar como a pessoa
percebe a aceita a ação, gerada a partir de uma raiva. Para Kirchner (2009, p. 56):
A raiva gera reações no corpo, uma situação frustrante(por
exemplo, por causa de um insulto ou desprezo) e a crença que
o outro merece ser castigado, como a quebra da relação afetiva
entre pais e filhos a partir de uma campanha difamatória,
gerando a partir de um depressão.
Assim o autor supracitado fala da depressão como um causa da campanha
difamatória contra o cônjuge, já que a depressão permeia a pessoa parada, passiva;
uma sensação de perda e fracasso; e uma convicção de inutilidade, de ser sem valor.
Por não ter conseguido manter o casamento, a pessoa tende a agredir a outra de
forma sistemática (SILVA, 2010.
Sempre haverá conflitos entre casais separados, porque existem diferenças no
tocante às suas necessidades pessoais, seus valores, desejos e aspirações. Isso,
certamente provoca tensão e stress. Ou se aprende a conviver, tendo a capacidade
de ceder e abrir mão de certas posições preferidas, ou essa incapacidade de diálogo
e abertura será o fim do convívio amigável. A raiva mexe com todos. Ninguém escapa
de seu toque. Só que alguns controlam mais os seus efeitos, não permitindo que
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tome conta de sua vida. Nunca ter raiva, em nenhum momento, seria ser uma múmia,
alguém completamente apático e mole (KIRCHNER, 2009).
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Assim, a alienação parental surge de um sentimento de raiva que é uma
emoção negativa, que frequentemente nasce de uma provocação, da impressão de
que alguém estar levando vantagem sobre a pessoa, fazendo surgir o desejo de
vingança ou de justiça. Muitas vezes gera uma agressão contra as pessoas,
provocando o que se denomina de alienação parental. A raiva pode ser estimulada
por um desses quatro (4) motivos, segundo Kirchner (2009, p. 62):
a) pessoa está frustrada, porque um desejo não foi alcançado;
b) houve uma ameaça ou ataque contra sua autoestima;
c) a presença de um ato injusto;
d) alguém tentou prejudica-la.
Transferindo para a alienação parental, os quatro (4) motivos da raiva,
enumerados por Kirchner (2009) percebe-se que a quebra da relação conjugal
transforma-se em frustração, causado raiva; o rompimento da relação afetiva,
também, pode causar uma perda da autoestima; esse rompimento conjugal pode ser
considerado um ato injusto; e, pode passar a sensação de tentar prejudicar a pessoa.
Tudo isso, produz raiva e reações adversas ao cônjuge separado, sendo este alvo de
campanha difamatória.
Assim são as ideias que geral as reações como a alienação parental. Para ter
menos raiva, será necessário aprender como mudar e controlar a maneira de pensar
e enxergar a realidade (KIRCHNER, 2009).
4 LEI Nº 12.318/2010
A Lei nº 12.318, foi promulgada em 26 de agosto de 2010, dispondo sobre a
alienação parental, alterando o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Desta
forma, em seu art. 2º, a referida lei, conceitua a alienação parental:
Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência
na formação psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos
com
este.
Parágrafo
único. São
formas
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exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim
declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados
diretamente ou com auxílio de terceiros: I - realizar campanha
de desqualificação da conduta do genitor no exercício da
paternidade ou maternidade; II - dificultar o exercício da
autoridade parental; III - dificultar contato de criança ou
adolescente com genitor; IV - dificultar o exercício do direito
regulamentado de convivência familiar; V - omitir
deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e
alterações de endereço; VI - apresentar falsa denúncia contra
genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou
dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII
- mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente
com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.
Como se pode observar, no art. 2º da lei 12.318/2010 são destacados todas as
formas de alienação parental, com base exclusivamente na campanha difamatória,
com o objetivo de quebrar a relação afetiva com o desejo de manipular a criança
contra seu genitor(a) que está afastado. A manipulação é uma arma que se usa para
conseguir algo. Quando se usa a manipulação, não se respeita a liberdade da pessoa,
não se é honesto, não se joga limpo. É uma forma sofisticada de ataque. Força-se o
outro a fazer alguma coisa que não deseja – ao invés de criar condições para a pessoa
optar e querer realizar tal ato. A Defensoria Pública do Estado do Pará (2011, p. 1)
publicou dois quadros que sintetizam as pessoas envolvidas e a amplitude da
alienação parental :
QUADRO 1 - PESSOAS ENVOLVIDAS
ALIENADOR

MENOR
ENVOLVIDO
GENITOR
ALIENADO

Que pode ser um dos genitores; avós; qualquer
responsável pelo menor (quem tem autoridade, guarda ou
vigilância sobre a criança ou adolescente);
Criança ou adolescente que tem sua integridade
psicológica atacada com o intuito de repudiar genitor;
Pai ou mãe contra quem o ataque é direcionado.
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Pará (2011)

QUADRO 2 - AMPLITUDE DA ALIENAÇAO PARENTAL
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Tipo
de
conduta Quem pratica a conduta A quem é dirigida
promovida ou induzida: sujeito ativo (alienador): sujeito
passivo
(alienado):
Dificultar a convivência;
Um
dos
genitores Genitor (pai ou mãe).
(pai/mãe);
Repudiar genitor;
Avós (paternos/maternos);
Causar
prejuízo
ao Qualquer responsável pelo
vínculo com o genitor menor*;
alienado.
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Pará (2011)
* o responsável pode ser qualquer pessoa que tenha, mesmo temporariamente,
autoridade, guarda ou vigilância sobre a criança ou adolescente.
Desta forma, o objetivo da Lei nº 12.318/2010 é dar proteção aos direitos da
criança e adolescente. Desta forma, o art. 3º da referida Lei, fala:
Art. 3o A prática de ato de alienação parental fere direito
fundamental da criança ou do adolescente de convivência
familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações
com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral
contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos
deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de
tutela ou guarda.
Com isso, a prática de ação de alienação parental atinge o direito fundamental
da criança ou do adolescente em sua intensa necessidade de convivência familiar
saudável, agindo nas questões do afeto nas relações com genitor e com o grupo
familiar, sendo desta forma uma agressão de caráter moral contra a criança ou o
adolescente, que acaba por ofender os deveres inerentes à autoridade parental ou
decorrentes de tutela ou guarda. No art. 4º da Lei nº 12.318/2010 é descrito o
tratamento que o poder judiciário dará ato de alienação parental:
Art. 4º Declarado indício de ato de alienação parental, a
requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual,
em ação autônoma ou incidentalmente, o processo terá
tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência,
ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias
para preservação da integridade psicológica da criança ou do
adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com
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genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se
for o caso.
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Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao
genitor garantia mínima de visitação assistida, ressalvados os
casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física
ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado por
profissional eventualmente designado pelo juiz para
acompanhamento das visitas.
Desta forma, ao menor indício denunciado de alienação parental, a autoridade
judicial dará as garantias necessárias para a preservação de direitos da criança e/ou
do adolescente, preservando também os direitos do genitor aferido com a
manipulação da opinião de seu ente querido, sendo que a autoridade judicial pode
determinar a perícia psicológica ou biopsicossocial da criança e/ou do adolescente
(ART. 5º).
Também o artigo 5º da Lei nº 12.318/2010, determina em três (3) parágrafos
os pressupostos básico da perícia, inferindo sobre as condições do laudo, o tipo de
profissional que realizará a perícia e o prazo máximo para tal intendo, sendo este
laudo, o principal documento para que o juiz declare a alienação parental (art. 6º).
A partir destes movimentos judiciais o juiz, pode, a seu termo atribuir uma
nova guarda para a criança e/ou adolescente, desde que seja viabilizada a efetiva
convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que
seja inviável a guarda compartilhada (ART. 7º). Segundo a Defensoria Pública do
Estado do Pará, conforme disposição do Art. 6º da Lei 12.318/2010:
01. Advertência, como medida para prevenir ampliação dos
atos de alienação. Essa penalidade deve ser usada, por
exemplo, nos casos mais brandos; 02. Alterar o regime de
convivência em favor do genitor alienado, como por exemplo,
ampliar os dias e horários de visita em favor do alienado; 03.
Multa, como forma de penalizar, por exemplo, o alienador
financeiramente mais forte ou que usa o poder econômico para
influenciar negativamente a criança ou adolescente; 04.
Determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial
do menor com a finalidade de corrigir os ataques à integridade
psicológica sofrida; 05. Alterar o regime de guarda como, por
exemplo, de guarda unilateral para guarda compartilhada ou o
contrário em favor do alienado; 06. Fixar cautelarmente o
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domicílio do menor quando o alienador tenta mudança de
domicílio para afastar a criança ou adolescente do genitor
alienado; 07. Suspensão da autoridade parental. Medida
extrema para retirar do genitor ou responsável alienador a
capacidade de exercer influência sobre o menor.
No mesmo diploma, precisamente no artigo 1.596, o legislador, curvando-se
à soberania da Carta Política de 1988, disciplinou a igualdade entre os filhos e proibiu
o tratamento discriminatório baseado no estado de filiação. Desta forma, Lei
12.318/2010, segue os pressupostos do art. 1.596 do Código Civil de 2002, onde os
filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos
direitos e qualificações, proibidas quaisquer discriminatórias relativas à filiação.
A petição inicial da ação é um procedimento no âmbito da justiça, cabendo
ao requerente enviar seu pedido diretamente ao juiz para comunicar a alienação
parental com objetivo de o juiz proceder à rapidez no processo. O pedido deve ser
feito, não obrigatoriamente, por meio de advogado constituído ou defensor público,
mas, em locais onde a figura do defensor público não exista, o próprio interessado
pode realizar o seu pedido diretamente ao juiz e este, usando da faculdade que a lei
lhe concede, indicará profissional habilitado para assisti-lo.
Na ação, alguns requisitos básicos são fundamentais como relato
pormenorizado dos fatos que justificam a ação, onde o requerente explica todos os
fatos históricos que fundamentam seu pedido. O segundo requisito fundamental na
ação, diz respeito da alienação parental, onde é explicado ao juiz as condições
comprovadas do requerente apresentando os fatos de forma clara e concisa para
que o juiz possua elementos suficientes para entender os motivos da ação.
O quarto requisito são as fontes do direito em que o requerente fundamenta
o seu pedido, geralmente: a Lei Nacional n°. 12.318/2010, ex-vi dos deveres
insculpidos nos arts. 229, da Constituição da República, arts. 396 e 397 ambos do
Código Civil Brasileiro e nos princípios consubstanciados no Estatuto da Criança e do
Adolescente, além da utilização de outros regulamentos jurídicos.
O quinto requisito é o pedido formal em o requerente solicita a averiguação
dos fatos, em virtude dos motivos explicitados na ação e cuja pretensão encontra
amparo legal, jurisprudencial e doutrinário, sendo legítima, necessária e urgente, sob
pena de prejuízo irreparável sob todos os aspectos, merecendo, pois a proteção da
tutela jurisdicional do Estado. É importante ressaltar que a ação tem por objetivo ser
rápida e eficiente, inclusive em relação à apresentação de provas, conforme a
determina a Lei nº, 12.318/2010. Durante a audiência é imprescindível que as partes
estejam presentes para que o juiz possa ouvir as alegações do requerente e o
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contraditório do requerido, para esclarecer todos os fatos e formar seu juízo para
tomar a decisão, mais justa.
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Se o requerente não comparecer a audiência, o processo é arquivado e perde
o direito. Caso queira propor uma nova ação, esse direito não lhe é negado em
função do pedido anterior está arquivado. Mas, se o requerido não comparece, o
juiz julga a revelia, dando os fatos alegados pelo requerente como verdadeiros. O
julgamento deve ser rápido e com objetivo de consenso, pois a ideia é chegar
rapidamente a um acordo, inclusive quando a questão for somente de direito, não
havendo a necessidade de provas. O Tribunal de Justiça de Brasília apresenta
um Agravo de Instrumento : AGI 20130020083394 DF 0009162-96.2013.8.07.0000
com antecipação da tutela; regime de visitas; restrição de visitas do pai; quadro
tangível de alienação parental; promoção do melhor interesse da criança; família
mosaico; convivência familiar; canais de diálogo; crescimento sadio da criança;
possibilidade de restrição das visitas do pai até a realização do estudo psicossocial.
Neste agravo de instrumento, o juiz entendeu a necessidade de promover o
conhecimento negado provimento nos seguinte termos:
Diante do desenho moderno de famílias mosaico, formadas por
núcleo familiar integrado por genitores que já constituíram
outros laços familiares, devem os genitores evitar posturas que
robusteçam o tom conflituoso, sob pena de tornar ainda mais
tensa a criança, a qual se vê cada vez mais vulnerável em razão
do tom e da falta de diálogo entre os pais. Os contornos da
guarda de um filho não podem refletir desajustes de
relacionamentos anteriores desfeitos, devendo ilustrar, ao
revés, o empenho e a maturidades do par parental em vista de
viabilizar uma realidade saudável para o crescimento do filho.
A preservação do melhor interesse da criança dá ensejo à
restrição do direito de visitas do genitor, até que, com esteio
em elementos de prova a serem produzidos na ação principal
(estudo psicossocial), sejam definidas diretrizes para uma
melhor convivência da criança, o que recomendará a redução
do conflito entre os genitores, bem como a criação de novos
canais que viabilizem o crescimento sadio da criança.
Como se pode observar a decisão do juiz vai de encontra exato aos termos da
lei com relação ao fato de ex-cônjuges conviveram pacificamente, para que os filhos
tenham preservados seus direitos de convirem harmoniosamente com ambos.
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Também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apresenta um caso
parecido em que foi apresentado um agravo de instrumento : ai 70049645252,
divórcio; incidente de alienação parental; benefício da gratuidade; revogação
mantida, sendo a seguinte decisão de forma resumida:
O agravante apresenta atitude incompatível com quem se diz
preocupado com o bem estar do filho. O impedimento de
ingresso na escola infantil em que o menor se encontra
matriculado, se deve pelo fato de o varão ter demonstrado
comportamento agressivo com a Diretora da escola,
especialmente, tanto que resultou em ocorrência policial, por
parte desta. Pelo estudo realizado junto ao UACAV vê-se que o
menor apresenta bom desenvolvimento cognitivo, não se
evidenciando qualquer sinal de descontrole.
Como se pode observar pela decisão do juiz do Rio Grande do Sul, o quadro
ade alienação parental, por parte do agravante (no caso o pai) é tão evidente que
não coube outra medida ao judiciário de determinar a revogação mantida.
Também o Tribunal do Rio Grande do Sul, apresenta um agravo de
Instrumento : AI 70049836133 RS, direito de visitas do pai; acusação de abuso sexual;
pedido de suspensão; suspeita de alienação parental com a seguinte decisão
Como decorrência do poder familiar, o pai não-guardião tem o
direito de avistar-se com a filha, acompanhando-lhe a
educação, de forma a estabelecer com ela um vínculo afetivo
saudável.
2. A mera suspeita da ocorrência de abuso sexual não pode
impedir o contato entre pai e filha, mormente quando o laudo
de avaliação psicológica pericial conclui ser recomendado o
convívio amplo entre pai e filha, por haver fortes indícios de um
possível processo de alienação parental.
3. As visitas estão garantidas nos termos da Lei.
Aqui o quando de alienação parental é visível, inclusive com denúncia por
parte da mãe, a autoridade policial de abuso sexual, quando parece claro eu o amor
do pai pela filha é intenso e a mãe, como forma de se vigar pela separação traumática,
procura de todas as formas incutir na mente da filha uma pessoa (o pai) irresponsável
e agressor sexual, fato que não se comprova, fato que levou o tribunal é determinar
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as visitas do pai a filha de forma sistemática, estabelecendo um quadro de alienação
parental.
4 A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALIENAÇÃO PARENTAL
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A aplicação dos preceitos dos danos morais em função do alienação
parental tem causado muita polêmica no âmbito do direito, já que sua interpretação
considera aspectos subjetivos e objetivos da questão da responsabilidade dos pais o
dever de convivência entre as famílias (TOVAR, 2010).
A grande questão se concentra dos ditames da tutela jurisdicional e se essa
poderá obrigar um cônjuge ao seu real cumprimento de dever moral, por meio da
denominada condenação pecuniária, com base no instrumento jurídico do alienação
parental (TOVAR, 2010).
Em todo Brasil, segundo uma premissa que está se estabelecendo na
jurisprudência nacional, os tribunais tem seguido essa prerrogativa e tem
responsabilizado genitores cujo alienação parental é bastante significativo. Essa
posição dos tribunais brasileiros segue a lógica da doutrina nacional e vem se
estabelecendo com jurisprudência no Direito de Família do Brasil. Mesmo assim, as
decisões judiciais não dão fim ao tema polêmico, já que ao condenar genitores a uma
indenização por conta do alienação parental , essa decisão não os obriga a terem
uma convivência afetiva com o seus filhos. Apenas busca, além de punir
financeiramente o responsável pelo abandono, arrefecer o possível trauma que o
filho sofreu pela falta de cumprimento com o seu deve de genitor(a) (TOVAR, 2010).
Mas existem também doutrinadores que não admitem o dano moral nas
relações familiares como Farias (2010) que defende a tese de que ao amor não se
pode estabelecer valor monetário, observando também que o alienação
parental não pode se caracterizar como um ato ilícito; mas esse posicionamento não
vem ganhando adeptos e não tem conseguido guarida nos tribunais brasileiros. O
que tem prevalecido, no Brasil é o dever de responsabilidade de cuidar conforme
determina a Carta de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. O
posicionamento dos tribunais segue a premissa de que ninguém é obrigado a amar,
mas é obrigado a cuidar.
Nesta mesma linha segue o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito o que dar determinante
a conduta do agente, estabelecendo o nexo causal entre a quem dá causa ao dano
e ao lesionado (TOVAR, 2010).
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O alienação parental consiste na omissão de cuidado, de criação, de
educação, de companhia família e sucessões e de assistência moral, psíquica e social
que o pai e a mãe devem ao filho quando a criança ou adolescente define Costa
(2015).
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A formação da pessoa é ao longo da sua existência, construindo memorias e
aprendizados, a participação da família é essência para criação e formação do caráter
de uma criança. O art., 227 da CF de 1988 define:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
O amor, é o sentimento de união, tem que estar presente, especialmente o
amor que une os pais, que muita das vezes transparece para os filhos. Apesar da
importância do amor para que a pessoa não se discutia tão assunto na seara jurídica,
de certo modo, o patrimônio sempre se destacou na legislação codificada
(CALDERON, 2013).
Desta forma, pretende-se demonstrar que os filhos menores, pessoas em
condição peculiar de desenvolvimento, necessitam do afeto dos pais para atingir sua
plena formação psíquica e devem ser tutelados juridicamente a fim de que danos
sofridos em decorrência do alienação parental não sejam desconsiderados pela
sociedade, pelo Estado e pela sua própria família, que possuem o dever de
constitucional de zelar pela sua dignidade. Sob o manto do principio da dignidade
humana, os tribunais passam a reconhecer o valor do afeto, conforme se depreende
da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme informa Calderón (2013, p.
133):
Negatória de paternidade. Adoção à brasileira. Confronto entre
a verdade biológica e a socioafetiva. Tutela da dignidade da
pessoa humana. Procedência. Decisão reformada. 1. A ação
negatória de paternidade é imprescritível, na esteira do
entendimento consagrado na Súmula 149/STF, já que a
demanda versa sobre o estado da pessoa, que é emanação do
direito da personalidade. 2. No confronto entre a verdade
biológica, atestada em exame de DNA, e a verdade
socioafetiva, decorrente da denominada “adoção à brasileira”
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(isto é, da situação de um casal ter registrado, com outro nome,
menor, como se deles filho fosse) e que perdura por quase
quarenta anos, há de prevalecer à solução que melhor tutele a
dignidade da pessoa humana.
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É notório que a falta de afeto influencia no desenvolver da criança, intervindo
futuramente na vida adulta, fazendo jus o cabimento dos danos morais como
indenização. O método de pesquisa mais utilizado para elaboração este trabalho será
doutrinário tendo em vista as decisões incontroversas dos tribunais e juízes, por esta
linha a pesquisa doutrinaria será a forma mais coerente e clara de buscarmos e
exploramos o tema (TOVAR, 2010); (ALVARENGA, s/d).
O dano moral consiste em toda ofensa a direito da personalidade
ou dignidade humana, não se confundindo com o dano patrimonial, tais ofensa
postuladas exige compensação indenizatória (ALVARENGA, s/d).
O tema referente ao alienação parental na filiação e o consequente dever de
reparação é novo no ordenamento pátrio, não havendo legislação específica
tratando da matéria. Assim, no momento em que os magistrados e tribunais vão
julgar as demandas interpostas perante o judiciário, a doutrina passa a ser uma
importante fonte de auxílio. Vale salientar, porém, que não há consenso acerca da
sanção a ser aplicada aos pais que, por omissão, descumpriram alguns dos deveres
decorrentes do poder familiar (TOVAR, 2010).
Diante disso, há duas correntes que merecem destaque. A primeira entende
que é possível a reparação civil, utilizando como argumentos o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, o princípio implícito da afetividade,
bem como o princípio da proteção integral da criança e do adolescente
(ALVARENGA, S/D).
Atentos às mudanças ocorridas na estrutura familiar e conscientes de que a
afetividade passou a ser o instrumento propulsor das famílias contemporâneas, os
tribunais pátrios vêm recepcionando demandas cujo objeto é a reparação civil do
dano moral decorrente do descumprimento do dever de convivência familiar
(TOVAR, 2010).
A primeira decisão acerca do referido tema foi proferida pelo juiz Mario
Romano Maggioni, em 15.09.2003, na 2ª Vara da Comarca de Capão da Canoa – RS
(Processo n.º 141/1030012032-0) [32]. Na ocasião, o pai foi condenado ao
pagamento de 200 salários-mínimos de indenização por dano moral, em razão do
alienação parental e moral da filha de 9 anos. Ao fundamentar sua decisão, o
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magistrado priorizou os deveres decorrentes da paternidade, insculpidos no art. 22
da Lei n.º 8.069/90, dispondo que:
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Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos
filhos (art. 22, da lei nº 8.069/90). A educação abrange não
somente a escolaridade, mas também a convivência familiar, o
afeto, amor, carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar,
passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para
que a criança se auto afirma.
O dano moral por alienação parental , por tudo o que se estudou, integra o
rol destes novos danos. Para sua aferição, seguindo a diretriz de Schreiber (2009), é
a de que cumpre ao Juiz investigar se o pai acusado de alienação parental cumpriu
ou não o disposto no art. 22, da Lei n. 8.069/90 e, especificamente, os encargos dos
arts. 1.634, I e 1.634, II, do CC, que regulam o dever de dirigir a educação, de sustento
e de tê-los em sua companhia e guarda. Essas circunstâncias são objetivas, de modo
que a partir da constatação de que esses deveres foram negligenciados, caberá ao
Magistrado valorar a questão da culpabilidade (razões de tais violações) e, por fim, a
repercussão da desídia paterna nas relações afetivas, valorando se a rejeição
discriminatória e ofensiva é realmente digna de ser reprovada. O pai que cumpre,
mesmo em famílias com membros desunidos, essas funções fundamentais, não
poderá ser obrigado a indenizar o infortúnio da separação (ALVARENGA, S/D).
Tovar (2010) diz com o objetivo da reparação indenizatória pelo abandono é
pedagógica, ou seja, deve servir de exemplo para genitores não abandonem seus
filhos deixando de cumprir com o dever legal de ser genitor, mas também para servir
pedagogicamente para que pais estejam sempre presentes no processo de formação
de seus filhos, mesmo que isso seja por medo de ser penalizado. Mais embora não
se tenha muitos contrapontos a doutrina em relação a obrigação de prestar
assistência pecuniária ao abandona afetivo, as discussões são muitas quanto a fixação
do valor. Mais quais seriam os parâmetros para fixação do valor? Para Schuh (2006),
o problema se reside no fato de determinar um valor justo com base em parâmetros
humanos e com base em provas contundentes do abandono, além desse ser profícuo
do dano causado. Ou seja, deve ter sustentáculo nos preceitos constitucionais, nexo
causal e no dano efetivamente causado.
E aqui o direito ganha caráter multidisciplinar se se constitui no ato jurídico,
ou seja, o direito busca em outras ciências o necessário alicerce para se estabelecer,
principalmente na psicologia, que tem como atributo fundamental, neste caso
elaborar justificadamente laudos psicológicos que comprovem os danos causados
na formação da personalidade daquele que foi abandonado afetivamente
(ALVARENGA, S/D).
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Como dito, as reações em relação ao que preconiza o dano moral e sua
tarifação no alienação parental , deve ser auferida pelo juiz levando em consideração
alguns aspectos fundamentes, dependendo do dano causado, ou seja, depende da
natureza da ofensa que o juiz considere como leve, média, grave e/ou gravíssima
(SCHUN, 2006).
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O artigo 5º, inciso V, da CF, garante que o direito de resposta deve ser
proporcional a violência moral aferida, além de garantir o direito a indenização por
dano material, moral ou à imagem, proporcionalmente entre a ofensa e a reparação,
mesmo que de forma subjetiva, o que doutrina considera como como princípio da
reparação integral na área civil. É um critério bem mais justo, embora ainda bem
subjetivo, pois não se pode tarifar de forma objetiva o dano causado. Mas pune o
infrator.
Existe várias jurisprudências e doutrinas que garantem esse direito, esmo
diante da ausência de um parâmetro objetivo, a reparação por dano moral sempre
será subjetiva, embora se tenha uma tarifação auferida, mas profundamente
dependente da avaliação subjetiva do magistrado (TOVAR, 2010).
Mesmo assim chega-se rapidamente a conclusão de que o alienação parental
, pelo menos no campo do dano moral é profundamente contraditória em relação a
carta constitucional de 1988, o que leva a crer que juízes do trabalho, considerem
inconstitucional o artigo 223-a e seguintes e determinem indenizações por dano
moral de acordo com o que determina o Código Civil Brasileiro, baseado no juízo de
equidade (CALDERÓN, 2013).
5 CONCLUSÃO
O Direito Brasileiro vem sofrendo nos últimos anos profundas modificações
com o objetivo de modernizar o instrumento judicial, adequando-o aos anseios da
sociedade, pois a sociedade brasileira almeja um processo judicial efetivo, justo,
célere e que produza, de fato, resultados. A Lei nº. 12.318/2010 surgiu com essa
intenção. Modernizar o processo civil brasileiro, autorizando a verificação da
alienação parental, via judicial e tendo como interesse principal a realizar a interação
necessária a partir do consenso entre os interessados, seguindo algumas normas
básicas que não podem sob nenhum hipótese serem desconsideradas.
A finalidade principal foi permitir que a alienação parental seja evitada,
favorecendo o consenso entre as partes, justamente para reduzir uma significativa
parcela da demanda de atividades do Judiciário, liberando-se os Magistrados para
que direcionem as suas atividades naquelas que realmente precisam atuar.
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As vantagens das alterações são inúmeras e, beneficiam o cidadão, que é o
principal destinatário da atividade estatal. A Lei facilitou a operacionalização da
alienação parental.
Sem dúvida que a nova Lei estabeleceu novas normas para a possibilidades
para os possíveis quadros de alienação parental, pois, além de tornar muito mais
rápido o desfecho do problema tornou a sua realização muito mais simples, célere e
eficaz, contribuindo para que diminua e desafogue os processos desta natureza, em
nosso lento Poder Judiciário, bem como um avanço em nossa sociedade tornandose um instrumento útil na vida das pessoas. Assim, este estudo, objetivou
proporcionar uma visão geral das novas e relevantes questões do Direito de Família,
em vista das mudanças ocorridas desde a Constituição Federal de 1988, com o
surgimento de novas leis, analisando a alienação parental quanto ao seu conceito e
abrangência, além de especificamente verificar a real necessidade a que esta deve
prover, além de definir os motivos da propositura de uma ação de alienação parental;
correlacionar em estudo os conceitos de direito de família. Desta forma, mesmo
mantendo a estrutura básica do Código Civil de 1916, com a clássica divisão em Parte
Geral e Parte Especial, onde se enquadra o Direito de Família, tratado no Livro IV,
ocupando os artigos 1.511 a 1.783, com divisão em quatro Títulos assim nominados:
Do Direito Pessoal, Do Direito Patrimonial, Da União Estável, Da Tutela e Da Curatela,
do Código Civil de 2002, apresenta algumas inovações fundamentais, como o
completo abandono da visão anterior com relação ao casamento, tratado como única
forma de constituição da família, que mantinha o marido com elo central, ficando a
mulher em situação submissa e inferiorizada.
O Código Civil de 2002 consagrou o princípio da igualdade de tratamento
entre marido e mulher, assim como iguais são todos os filhos, hoje respeitados em
sua dignidade de pessoa humana, independente de sua origem familiar. Essa guinada
no conceito de família ocorreu já na Constituição Federal de 1988, que introduziu
relevantes mudanças, pelos ditames do artigo 226 e seguintes da Carta constitucional
com a ampliação das formas de constituição da família, que antes se circunscrevia ao
casamento, acrescendo-se como entidades familiares à união estável e a comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes; a ) facilitação da dissolução do
casamento pelo divórcio direto após dois anos de separação de fato, e pela
conversão da separação judicial em divórcio após um ano; a igualdade de direitos e
deveres do homem e da mulher na sociedade conjugal; e, a igualdade dos filhos,
havidos ou não do casamento, ou por adoção, garantindo-se a todos os mesmos
direitos e deveres e sendo vedada qualquer discriminação decorrente de sua origem.
Então, diante desse novo ordenamento jurídico, o Código Civil de 2002, trouxe
inovações fundamentais na questão da alienação parental consubstanciada na Lei nº
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12.318; 2010 destacando a relação de parentesco, considerado dentro da nova visão
constitucional. Assim, este estudo percebeu que o direito a alimentos possui
determinadas características fundamentais como ser um direito pessoal, isto é, não
pode ser transferido; ele também é exigível, a partir da sentença tem que ser
cumprido, sob pena de sanções.
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Desta forma, pode-se concluir que a alienação parental existe no
ordenamento jurídico brasileiro como fundamento no princípio da solidariedade
entre os parentes, consagrado em todas as legislações do mundo democrático.
6 REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, J. G. Direito de Família e a nova constituição. 4 ed. São Paulo: Saraiva,
2016.
BEVILÁQUA, C. Código Civil comentado. 5ª ed. São Paulo: Francisco Alves, 1975.
BRASIL. Código Civil. Brasília: Congresso Nacional, 2002.
em http://www.senadoffederal.gov.br Acesso em 10 de out de 2020.

Disponível

BRASIL. Código Civil. Rio de Janeiro: Congresso Nacional, 1916. Disponível
em http://www.senadoffederal.gov.br Acesso em 10 de out de 2020.
BRASIL. Constituição de República Federativa do Brasil. Brasília: Congresso
Nacional, 1988. Disponível em http://www.senadoffederal.gov.br Acesso em 10 de
out de 2020.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Senado federal, 1990.
Disponível em http://www.senadoffederal.gov.br Acesso em 10 de out de 2020.
BRASIL. Lei nº 12.318/2010. Brasília: Congresso Nacional, 2010. Disponível
em http://www.senadoffederal.gov.br Acesso em 10 de out de 2020.
BRASÍLIA. Jurisprudência de alienação parental. Brasília: Tribunal de Justiça.
Disponível em: Thttp://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23666687/agravo-deinstrumento-agi-20130020083394-df Acesso em 11 de out de 2020.
CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no direito de família. Rio de
Janeiro: Renovar, 2013.
CARVALHO ROCHA, L. de A. Alimentos no ordenamento jurídico brasileiro. Artigo.
2004. Disponível em www.jusnavegandi.com.br. Acesso em 09 de out de 2020.

259

www.conteudojuridico.com.br

COSTA, Grace. Alienação parental: Indenização por Dano Moral. Florianópolis:
Empório do direito, 2015.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. Alienação parental segundo a lei nº
12.318/2010.
Artigo.
2011.
Disponível
em http://dppa.jusbrasil.com.br/noticias/2957478/artigo-alienacao-parental-segundo-a-lei12318-2010 Acesso em 10 de out de 2020.
GARDNER, R. O fenômeno da alienação parental. IN: GROENINGA, Giselle
Câmara. O fenômeno da alienação parental. IN: PEREIRA, rodrigo da Cunha.
MADALENO, Rolf (coord.) Direito de família: processos, teoria e prática. Rio de
Janeiro: Forense, 2008.
IAMAMOTO, M. V. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social: Ensaios
Críticos. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2000.
KIRCHNER, L. Psicologia. São Paulo: Santuário, 2009.
LIMA, P. Direito de Família. Artigo. 1990. Disponível em www.jusnavegandi.com.br.
Acesso em 10 de ut de 2020.
NEVES, M. C. A. Vademecum do Direito de Família. 3 ed. São Paulo: Jurídica
Brasileira, 2018.
NUNES, L. C. L. Saber cuidar - saber intervir: um desafio dos profissionais do
setor de serviço social das varas de família do fórum da capital/SC. Trabalho de
Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Serviço Social da Universidade
Federal de Santa Catarina, para a obtenção do titulo de Assistente Social, orientado
pela professora Manly Venzon Tristão. Florianópolis/SC. 2012. Versão digitalizada.
OLIVEIRA, J. V. de. Casamento civil igualitário: Uma interpretação decorrente dos
princípios jusfundamentais da Constituição. Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à banca examinadora da Universidade Federal de Santa Catarina como
requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Direito. Orientador: Prof. Dr. Luiz
Henrique Urquhart Cademartori. Florianópolis/SC, 2013. Versão digitalizada.
PEREIRA, R. da C. Princípios fundamentais e norteadores para a organização
jurídica da família. Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título
de Doutor em Direito no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná – UFPR. Curitiba/PR, 2012. Versão digitalizada.

260

www.conteudojuridico.com.br

RIO GRANDE DO SUL. Jurisprudência de alienação parental. Brasília: Tribunal de
Justiça. Disponível em:http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22486292/agravode-instrumento-ai-70049645252-rs-tjrs?ref=home Acesso em 11/02/2014.
SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos
filtros da reparação à diluição dos danos. 2ª. ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2009.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

SCHUH, Lizete Peixoto Xavier. Responsabilidade Civil por Abandono Afetivo: a
Valoração do Elo Perdido ou Não Consentido. Revista Brasileira de Direito de Família,
Porto Alegre, ano 8, n.35, p.53-77, abril./maio.2006.
SILVA, D. M. P. da. Alienação parental: distúrbio neurótico. Artigo. 2010. Disponível
em http://www.jusnavegandi.com.,br Acesso em 10 de out de 2020.
TARTUCE, F. Novos princípios do direito de família brasileiro. Artigo
especialmente escrito para o seminário virtual Temas atuais do Direito de Família, do
site Âmbito Jurídico (www.ambitojuridico.com.br), ocorrido entre os dias 9 e 11 de
maio de 2016. Versão digitalizada.
TOVAR, R. S. Dano moral decorrente do alienação parental nas relações
paterno-filiais. Artigo Científico apresentado à Escola de Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro, como exigência para obtenção do título de Pós- Graduação.
Orientadores: Profº. Néli Fetzner; Profº. Nelson Tavares, 2010. Versão digitalizada.
NOTAS:
[1] Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA e professora
do curso de Direito do CEULM/ULBRA, Manaus-AM, E-mail: mscsilviaantunes@gmail.com

[2] Compilação jurídica resultado da reforma do código manuelino, como
consequência do domínio castelhano, tendo sido mais tarde confirmada por D. João
IV. Mais uma vez se fez sentir a necessidade de novas ordenações que
representassem à expressão coordenada do direito vigente. A obra ficou pronta
ainda no tempo de Filipe I, que a sancionou em 1595, mas só foi definitivamente
mandada observar, após a sua impressão em 1603, quando já reinava Filipe II. As
Ordenações Filipinas, embora muito alteradas, constituíram a base do direito
português até à promulgação dos sucessivos códigos do século XIX.
[3] Corrente Filosófica que dominou o mundo ocidental que se caracteriza pelo maior
respeito à experiência e aos dados positivos.
[4] Neurose: a palavra neurose foi criada pelo médico escocês Wiliam Cullen no fim
do século 18, para designar distúrbios das sensações e movimentação corporal, sem
uma lesão anatômica correspondente na rede nervosa. No início do século XX o
261

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

termo popularizou-se graças à difusão das ideias de Freud e da Psicanálise,
significando conjuntos de sintomas resultantes principalmente de conflitos
psicológicos e recalques inconscientes (SILVA, 2010, p. 37).
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decorrentes da união, dentre os quais os de cuidado e criação dos filhos, responsabilidade
dos genitores enquanto perdurar a menoridade, não se dissolvendo com o rompimento da
relação. Em alguns casos, os pais acabam se afastando dos filhos que residem com a
genitores. Todavia, o direito prevê como regra nos divórcios a imposição da guarda na
modalidade compartilhada, prevista nos artigos 1.583 e seguintes do Código Civil como
garantia de igualdade entre os genitores quanto à convivência e responsabilidades. Deste
modo, objetiva-se demonstrar que a fixação da guarda compartilhada é a medida mais
adequada a garantir a responsabilização igualitária de pais e mães na criação e sustento dos
filhos advindos do casamento e da união. Classificada como bibliográfica, a pesquisa teve
como metodologia a consulta a um acervo qualificado, elaborado por especialistas e
publicados em doutrinas e trabalhos científicos. A pesquisa demonstrou que a imposição da
guarda compartilhada é a modalidade que mantém a responsabilidade paternal após o
divórcio, sendo o melhor modelo para efetivar a participação paterna no crescimento e
criação dos filhos menores.

Palavras-chave: Divórcio. Responsabilidade paterna. Guarda compartilhada. Brasil.
ABSTRACT: The dissolution of an affective bond does not exempt the parties from
their rights and duties resulting from the union, among which are those for the care
and upbringing of children, the responsibility of the parents as long as the minor
remains, and does not dissolve with the breaking of the relationship. In some cases,
parents end up distancing themselves from the children who reside with their
parents. However, the law foresees as a rule in divorces the imposition of custody in
the shared modality, provided for in articles 1.583 and following of the Civil Code as
a guarantee of equality between parents as to coexistence and responsibilities. In this
way, the objective is to demonstrate that the establishment of shared custody is the
most adequate measure to guarantee the equal responsibility of fathers and mothers
in the upbringing and support of children arising from marriage and union. Classified
as bibliographic, the research had as methodology the consultation to a qualified
collection, elaborated by specialists and published in doctrines and scientific works.
Research has shown that the imposition of shared custody is the modality that
maintains parental responsibility after divorce, being the best model to effect
parental participation in the growth and upbringing of minor children.
Keywords: Divorce. Paternal responsibility. Shared custody. Brazil.
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1 INTRODUÇÃO
A constituição da família pelo casamento e pela união estável é regulamentada
pelo direito brasileiro assim como a sua dissolução, haja vista que a sua permanência
depende da vontade de ambos os conviventes.
Desta feita, caso um casal opte por colocar fim ao relacionamento afetivo, este
direito lhe será garantido. Entretanto, algumas obrigações permanecem mesmo após
desfeito vínculo amoroso, como é o caso das uniões que resultaram no nascimento
de filhos.
Nesses relacionamentos, mesmo após a sua dissolução, os vínculos dos pais
com os filhos devem ser mantidos, por ser um direito de ambos. Mesmo quando há
o afastamento de um genitor do lar, o filho continua tendo direito à manter a
convivência, assim como o genitor tem direito a dever de tomar decisões relativas à
criação das crianças e adolescentes.
Ainda que se consolide o divórcio, o pai e a mãe continuam a ter
responsabilidades decorrentes do poder familiar, as quais podem ser dividas a
depender do regime de guarda fixada, que de acordo com a redação atual do artigo
1.583 do Código Civil aplica-se em regra a guarda compartilhada.
Essa modalidade de guarda consiste na divisão igualitária dos deveres de
cuidado em relação aos filhos, de modo que os dois genitores participam ativamente
na tomada das decisões. Essa regra somente é afastada quando verificado pelo
Magistrado que a sua fixação não atende ao melhor interesse do menor.
A pesquisa é de natureza bibliográfica porque teve como base um acervo
amplo e qualificado sobre o tema, elaborado por especialistas do direito de família
disponibilizados em doutrinas e em trabalhos científicos.
Quando ao seu objetivo, a pesquisa classifica-se como exploratória, porque
irá aprimorar os conhecimentos sobre a guarda compartilhada para apontar que a
fixação da guarda compartilhada é o mecanismo que garante a responsabilização de
ambos genitores e assegura os direitos fundamentais das crianças e adolescentes de
264

www.conteudojuridico.com.br

crescer em um ambiente saudável e harmonioso, com a presença de seus pais,
conforme disciplinada o artigo 227 da Constituição Federal de 1988.
2 O INSTITUTO DA GUARDA NO DIREITO BRASILEIRO
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A guarda é um dos institutos regulamentados pelo direito de família que
estabelece os direitos e obrigações decorrentes do dever de cuidado e direito à
convivência familiar, que é resguardado às crianças e adolescentes. Sua previsão
legal hoje em vigor é resultado de sua evolução legislativa ao longo da história do
direito brasileiro.
2.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO INSTITUTO
A regulamentação do direito de família e seus institutos sofreu significativas
alterações ao longo do anos como resultado das mudanças sociais e culturais da
sociedade brasileira.
A organização da família de antigamente era pautada do pátrio poder, em
aspectos religiosos herdados da idade médica. As normas que vigoravam no século
passado reconhecia a família que era exclusivamente constituída por meio do
matrimônio e que tinha como característica o modelo patriarcal e hierarquizado
(GONÇALVES, 2017).
O Código Civil de 1916, que vigorou por muitos anos no Brasil, disciplinava os
direitos e deveres da mulher e do marido em dispositivos distintos. O homem era
considerado o chefe da família a quem competia a administração dos bens e sustento
da família (GONÇALVES, 2017). A tomada de decisões era exercida unicamente pelo
marido, detentor do chamado pátrio poder.
Quando havia a ruptura da relação conjugal, a guarda ficava a cargo de um
genitor e o filho tinha a convivência com o outro genitor muito reduzida, situação
que prejudicava a relação afetiva entre eles.
Até o século XIX, quando dissolvido o casamento, a guarda era concedida ao
pai, que era o detentor de propriedades e que presumidamente possuía condições
de sustentar o filho, que assim como a mulher, eram vistos como sua propriedade.
Com o passar dos anos, em razão da cultura de ser encargo da mãe o cuidado e
criação dos filhos, prevalecia a preferência à mulher, por ser presumido o instinto
materno e capacidade da genitora para exercer tal função (GALINDO, 2015).
Enquanto vigorava essa norma, a guarda em regra era concedida em regime
unilateral e à mulher, situação que foi alterada com a promulgação da Constituição
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Federal da República de 1988, que regulamentou o direito de família de forma mais
abrangente e igualitária.
2.2 ABORDAGEM APÓS A CF/88
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A promulgação da Constituição Federal de 1988 alterou a percepção acerca
da família e sua regulamentação ao adotar a dignidade da pessoa humana como o
fundamento para a ampliação do conceito família e para a igualdade entre homens,
mulheres e seus filhos.
A Constituição Federal de 1988, como diz Zeno Veloso, num
único dispositivo, espancou séculos de hipocrisia e
preconceito. Instaurou a igualdade entre o homem e a mulher
e esgarçou o conceito de família, passando a proteger de forma
igualitária todos os seus membros. Estendeu proteção à família
constituída pelo casamento, bem como à união estável entre o
homem e a mulher e à comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes, que recebeu o nome de família
monoparental. Consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou
não do casamento, ou por adoção, garantindo-lhes os mesmos
direitos e qualificações. Essas profundas modificações
acabaram derrogando inúmeros dispositivos da legislação
então em vigor, por não recepcionados pelo novo sistema
jurídico (DIAS, 2016, p.26).
Hoje em dia, os direitos e deveres relativos à guarda, sustento, educação e
convivência entre pais e filhos competem a ambos os genitores, de forma igualitária,
por serem decorrentes do poder familiar (GONÇALVES, 2017).
Essa nova percepção veio expressamente reconhecida pelo direito civil com a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, que regulamentou o direito de família
segundo os fundamentos contidos na Constituição Federal.
O artigo 1.567 do Código Civil de 2002 dispõe que “a direção da sociedade
conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no
interesse do casal e dos filhos” (BRASIL, 2002).
Como resultado desse dispositivo, ambos os genitores são igualmente
responsáveis pelos filhos menores, sendo que a guarda das crianças e adolescentes
pode ser fixada em favor de qualquer um deles, de modo que o Código Civil não
estabelece a preferência de nenhum deles.
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Além de sua regulamentação no Código Civil, a convivência dos filhos menores
também está assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90),
lei especial voltada à proteção dos interesses dos infantes.
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A fixação da guarda e suas modalidades estão estabelecidas a partir do artigo
1.83 do Código Civil, no Capítulo que trata da Proteção da Pessoa dos Filhos, que
será melhor discutido oportunamente. Todos as normas em vigor que tratam do
instituto da guarda no direito brasileiro estão voltadas a proteção do melhor
interesse do menor.
2.3 O MELHOR INTERESSE DO MENOR
A Constituição Federal reconhece expressamente as crianças e adolescentes
como indivíduos detentores de direitos, que devem ser assegurados de forma
prioritária. Assim dispõe o artigo 227:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).
A proteção prioritária dos direitos dos menores está também disciplinada no
artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está pautado no princípio do
melhor interesse do menor.
O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
representa importante mudança de eixo nas relações paternomaterno-filiais, em que o filho deixa de ser considerado objeto
para ser alçado a sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana
merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com
absoluta prioridade comparativamente aos demais integrantes
da família de que ele participa. Cuida-se, assim, de reparar um
grave equivoco na história da civilização humana em que o
menor era relegado a plano inferior, ao não titularizar ou
exercer qualquer função na família e na sociedade, ao menos
para o direito (GAMA, 2008, p. 180).
Este princípio reconhece os direitos dos menores e leva em consideração o seu
interesse na tomada de decisões, e não dos genitores. Segundo esse princípio, o
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julgador deverá sempre optar pelo caminho que assegura os direitos fundamentais
das crianças e dos adolescentes.
O princípio do melhor do interesse é capaz de garantir a efetivação dos direitos
subjetivos dos menores, que por terem a condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, tem especial proteção do ordenamento jurídico (PERIPOLLI, 2014).
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Assim sendo, diante de uma situação de disputa de guarda, caberá ao
Magistrado fixar o regime de guarda que melhor atenda aos interesses do menor.
3 AS MODALIDADES DE GUARDA NO ORDENAMENTO PÁTRIO
O ordenamento jurídico prevê mais de uma modalidade de guarda dos filhos, as
quais se distinguem no tocante ao papel exercido por cada um dos genitores na
criação dos menores. A sua escolha, quando não pactuada pelos pais, será fixada
pelo Juiz.
A guarda tão apenas identifica quem tem o filho em sua
companhia, diante da inexistência ou dissolução da sociedade
afetiva dos pais, permanecendo intacta a autoridade parental e
a guarda jurídica do artigo 1.589 do Código Civil, que é
representada pelo direito de o pai ou a mãe, em cuja guarda
não estejam os filhos, poder/dever de visitá-los e tê-los em sua
companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou
for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e
educação (MADALENO, 2018, p. 564).
A atual redação do artigo 1.583 do Código Civil determina que “a guarda será
unilateral ou compartilhada” (BRASIL, 2002). Cada uma delas possui características
próprias, que as distinguem uma da outra.
A guarda unilateral, que foi a regra adotada por muitos anos, é a modalidade
na qual apenas um dos genitores detém a guarda sobre os filhos, escolhido por ser
o detentor de melhores condições de manter o filho sobre seus cuidados, ficando a
cargo do outro genitor acompanhar e supervisionar a tomada das decisões para
resguardar os interesses dos menores (MADALENO, 2018).
Nessa modalidade, apenas um dos genitores detém a guarda dos filhos e fica
encarregado de tomar as decisões diárias sobre a criação do filho. O segundo genitor,
por residir em local diverso, acaba ficando em segundo plano, apesar de mantido os
seus deveres do poder familiar.

268

www.conteudojuridico.com.br

Para manter-se em contato com o filho, o genitor não exerce a guarda
unilateral tem direito a manter visitas regulares com o menor, que podem ser livres
o determinadas, a depender do caso.
Esse direito está resguardado pelo artigo 1.589 do Código Civil, que assevera
que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los
em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo
juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação” (BRASIL, 2002).
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Por muito tempo, a guarda unilateral foi a regra adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro, que na maioria dos casos era exercida pela genitora, ante a
percepção social de que compete à mãe a criação e cuidado dos filhos.
A segunda modalidade de guarda prevista na Lei é a chamada guarda
compartilhada, que diferente do que ocorre na unilateral, existe a “a
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que
não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”
(BRASIL, 2002).
Apesar de ter sido inserida no ordenamento através do Código Civil, foi
apenas em 2008 que ela passou a ser regulamentada pela norma através da Lei
11.698, que alterou os dispositivos do Código Civil para disciplinar as regras acerca
da guarda compartilhada, que até então tinha pouca aceitação (VAN DAL;
BONDEZAN, 2019).
A então lei da guarda compartilhada (Lei nº 11.698/2008), não apenas se
limitou a incluir essa nova modalidade ao sistema jurídico, mas também tratou de
estabelecer os requisitos para a aplicação da modalidade de guarda unilateral ao
caso concreto.
determinava o § 2.º do art. 1.583 do Código Privado que a
guarda unilateral seria atribuída ao genitor que revelasse as
melhores condições para exercê-la, o que era repetição da
anterior previsão do art. 1.584 do CC/2002. Todavia, o preceito
foi além, ao estabelecer alguns critérios objetivos para a fixação
dessa modalidade de guarda, a saber: a) afeto nas relações
com o genitor e com o grupo familiar; b) saúde e
segurança; c) educação (TARTUCE, 2017, p. 164).
Em qualquer uma destas duas modalidades, é possível que a sua fixação seja
modificada, quando comprovado que o genitor não cumpriu com os deveres que o
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regime lhe impõe, situação que pode lhe acarretar na perda de determinadas
prerrogativas do genitor guardião (GONÇALVES, 2017).
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Desde a entrada em vigor da Lei nº 13.058/2014 (nova lei da guarda
compartilhada), que alterou os dispositivos legais do CC/2002 sobre a Proteção da
Pessoa dos Filhos, a guarda compartilhada passou a ser a regra a ser adotada
pelo magistrado quando demonstrado que ambos os genitores tem aptidão para
exercer o poder familiar e não manifestarem em contrário, conforme determina o
parágrafo 2º do artigo 1.584.
Observa-se que, pelo sistema da Lei n. 11.698/2008, se não
houvesse acordo entre o pai e a mãe, a guarda unilateral
deveria ser concedida ao genitor que apresentasse “melhores
condições” para exercê-la. A Lei n. 13.058/2014 alterou esse
critério, estabelecendo que, quando não houver acordo entre
o pai e a mãe, o juiz deve determinar, prioritariamente, que a
guarda seja compartilhada, desde que ambos os genitores
estejam aptos para cuidar dos filhos (GONÇALVES, 2017,
p.372/373).
Por se tratar da nova regra legal, já que a lei deixa clara a preferência pela
fixação da guarda compartilhada, suas principais especificações e características
serão doravante apontadas.
4 A GUARDA COMPARTILHADA
A guarda compartilhada, modalidade de guarda em que há compartilhamento
dos deveres de guarda entre os genitores, é regida no direito brasileiro segundo os
seguinte aspectos:
4.1 CONCEITO E PREVISÃO LEGAL
A previsão e conceituação legal da guarda compartilhada está contida no §1º
do artigo 1.583 do Código Civil, que estabelece:
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1 o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só
dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5 o ) e,
por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o
exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam
sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos
comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008) (BRASIL, 2002) .
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A guarda compartilhada é conceituada por Flavio Tartuce do seguinte modo:
a guarda compartilhada é entendida como aquela em que há a
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres
do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto,
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (TARTUCE,
2017, p.164).
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É uma modalidade de guarda que está fundamentada nos ideais de
convivência harmônica, em que há a cooperação dos dois genitores que, após a
dissolução da relação afetiva, pactuam entre si o comprometimento de ambos no
cuidado e criação dos filhos em comum, para estabelecer uma convivência que seja
boa para os dois pais bem como para os filhos (GONÇALVES, 2017).
A conceituação dada por Pablo Stolze Gagliano é a seguinte:
guarda compartilhada ou conjunta — modalidade preferível
em nosso sistema, de inegáveis vantagens, mormente sob o
prisma da repercussão psicológica na prole, se comparada a
qualquer das outras. Nesse tipo de guarda, não há
exclusividade em seu exercício. Tanto o pai quanto a mãe
detêm-na e são corresponsáveis pela condução da vida dos
filhos (GAGLIANO, 2018, p. 1.083).
Maria Berenice Dias leciona que no ordenamento nacional “a guarda
compartilhada é a regra, sem a necessidade de consenso dos pais, dividindo-se o
tempo de convívio de forma equilibrada entre os genitores” (DIAS, 2016, p. 52).
Dispõe o Código Civil Brasileiro que esta regra deve ser aplicada caso
comprovado pelo Magistrado que ambos os genitores possuem interesse e
condições de cuidado dos filhos. Se aplicada, a guarda dos filhos será pautada nas
condições e características indicadas na Lei.
4.2 CARACTERÍSTICAS
A guarda compartilhada dá aos genitores os mesmos direitos, mas
principalmente os mesmos deveres de criação, que são partilhados entre os dois
genitores.
Diferente do que ocorre na guarda unilateral, a guarda compartilhada é o
regime que possui como característica principal a participação ativa de ambos os
genitores na criação dos filhos. Maria Berenice Dias tece o seguinte comentário:
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Todo o prestigio é dado à guarda compartilhada, que se tornou
obrigatória quando ambos os pais têm condições de exercê-la
(CC 1.584 § 2.º), impõe a responsabilização conjunta e o
exercício dos concertantes ao poder familiar (CC 1.583 § 1.º),
sendo dividida, de forma equilibrada, o tempo de convívio com
os filhos (CC 1.583 § 2.º). (DIAS, 2016, p. 473).
Em tese, com o compartilhamento da guarda haverá maior participação dos
genitores, principalmente dos pais, anteriormente excluídos de participação da vida
dos filhos em razão do regime de guarda unilateral.
Nessa modalidade, a criação dos filhos e as tomadas de decisões competem
a ambos os pais, assim como o tempo de convivência deve partilhado de forma
equilibrada.
Na guarda compartilhada, a criança tem o referencial de uma
casa principal, na qual vive com um dos genitores, ficando a
critério dos pais planejar a convivência em suas rotinas
quotidianas e, obviamente, facultando-se as visitas a qualquer
tempo. Defere-se o dever de guarda de fato a ambos os
genitores, importando numa relação ativa e permanente entre
eles e seus filhos (GONÇALVES, 2017, p.370)
Importante esclarecer que, tendo em vista a fixação de uma residência
principal, a simples fixação do regime de guarda compartilhada não gera por si só a
extinção da obrigação de prestação de alimentos em relação aos filhos, a qual
dependerá da análise da capacidade e necessidade do alimentando e do alimentado
(TARTUCE, 2017).
A guarda compartilhada pode ser requerida pelos genitores no ato de
dissolução da união afetiva, mas pode também ser decretada pelo Magistrado,
quando as partes não estiverem chegado a um consenso (BRASIL, 2002).
Para dirimir as situações de não concordância, dispõe o §2º do artigo 1.584 do
Código Civil que:
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à
guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada,
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não
deseja a guarda do menor (BRASIL, 2002).
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A decisão será tomada pelo Magistrado, levando sempre em consideração o
princípio do melhor interesse do menor. Se verificado que o conflito entre os
genitores prejudica o crescimento do menor, a guarda compartilhada será afastada.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
GUARDA
COMPARTILHADA
DE
MENOR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE OS
GENITORES. MELHOR INTERESSE DO FILHO. SUMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A guarda compartilhada entre pais
separados deve ser interpretada como regra, cedendo quando
os desentendimentos dos genitores ultrapassarem o mero
dissenso, podendo interferir em prejuízo da formação e do
saudável desenvolvimento da criança. 2. O recurso especial não
comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso
concreto, o Tribunal de Origem analisou as provas contidas no
processo para concluir que a guarda compartilhada não atende
ao melhor interesse do menor. Alterar esse entendimento
demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado
em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1688690 DF 2017/01856290, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento: 15/10/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 17/10/2019)
Caso a guarda compartilhada seja fixada, os dois genitores exercerão todos os
direitos e deveres elencados no artigo 1.634 do Código Civil, que decorrem do poder
familiar. Em tese, essa modalidade de guarda tornou-se a regra adotada por ser
aparentemente o modelo que torna mais ativa a participação do pai na criação e
educação dos filhos após a dissolução do vínculo conjugal.
5 A GUARDA COMPARTILHADA E A RESPONSABILIZAÇÃO PATERNAL NA
CRIAÇÃO DOS FILHOS
Como fora explanado anteriormente, por muito tempo, a guarda unilateral foi
a modalidade mais aplicada aos divórcios e dissolução de uniões estáveis, contudo,
geralmente residentes com a genitora, os pais acabavam tendo pouca participação
na criação e na tomada de decisões quanto à vida do menor, com quem possuía
também menor período de convivência.
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A alteração dos dispositivos contidos no Código Civil surgiram após a
percepção de que a imposição do regime de guarda unilateral não se apresentava
como um modelo adequado a nova percepção sobre as funções de cada um dos
genitores com a criação dos filhos, já que o fundamento que norteia a fixação do
regime é o interesse do filho, na busca por sua felicidade (MADALENO, 2018).
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Sobre o ponto de vista doutrinário, a modalidade que melhor atende a essa
finalidade é a guarda compartilhada, que além de ser benéfica ao menor, também
permite a maior participação do genitor que reside em outra casa.
o objetivo da guarda compartilhada vai além da simples
responsabilização dos genitores por alguém que ambos
contribuíram para que existisse; na verdade, ela significa a
intervenção em todos os sentidos no direcionamento da
criação e educação dessa criança. Significa, também, um
envolvimento emocional maior, o que é extremamente
benéfico para ambas às partes: genitor e gerado. Tal benefício
se dá, de um lado, pela satisfação que os pais têm em auxiliar
a manutenção e educação do rebento; e de outro, pela
segurança e tranquilidade que gera no filho a certeza de estar
sendo amado e protegido pelos pais, e não disputado por eles
(ROSA apud GARAJAU, 2017, p.1).
Leonardo Moreira Alves aponta como vantagem desta modalidade de guarda
a manutenção da aproximação entre filhos e seus pais, como método de evitar a
perda de contato entre os genitores e os infantes após a dissolução do
relacionamento.
Como é cediço, inúmeros são os efeitos traumáticos
provocados pela dissolução do casamento/união estável no
desenvolvimento psíquico dos filhos menores e um deles,
notadamente, é a perda de contato frequente com um dos seus
genitores. Nesse sentido, verifica-se que a guarda
compartilhada pretende evitar esse indesejado distanciamento,
incentivando, ao máximo, a manutenção dos laços afetivos
entre os envolvidos acima referidos, afinal de contas pai
(gênero) não perde essa condição após o fim do
relacionamento amoroso mantido com o outro genitor
(gênero) do seu filho, nos termos do art. 1.632 do Código
Civil. (ALVES apud GAGLIANO, 2018, p. 1.084)
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Pablo Stolze Gagliano aponta que a guarda compartilhada estimula a
paternidade responsável, já que tem como vantagem o afastamento da exclusividade
presente na guarda unilateral para permitir que a criança mantenha-se mais próxima
do outro genitor, por serem eles igualmente responsáveis pela tomada de decisão
referente a criação do filho (GAGLIANO, 2018).
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São as suas especificidades que demonstram que a guarda compartilhada
torna a participação do pai mais efetiva, ante a igualdade que ela proporciona entre
os integrantes do poder familiar.
As Leis n. 11.698/2008 e 13.058/2014 chegaram em boa hora,
assegurando “a ambos os genitores responsabilidade conjunta,
conferindo-lhes, de forma igualitária, o exercício dos direitos e
deveres concernentes à autoridade parental. Não mais se limita
o não guardião a fiscalizar a manutenção e educação do filho
quando na guarda do outro (CC, art. 1.589). Ambos os pais
persistem com todo o complexo de ônus que decorrem do
poder familiar, sujeitando-se à pena de multa se agirem dolosa
ou culposamente (ECA, art. 249)” (GONÇALVES, 2017, p. 370).
Isto posto, a guarda compartilhada permite ao pai o contato com o filho
menor, situação que poderia ser dificultada caso a guarda fosse unilateral em favor
da genitora. Segundo André Manzzelo, “O exercício do poder familiar compete aos
pais, igualmente, pois não é o exercício de uma autoridade, mas de um encargo
imposto pela paternidade e maternidade, decorrente da lei, conforme o
artigo 1631 do Código Civil.” (MANZZELO, 2014)
Para Maria Berenice Dias, a guarda compartilhada “é a modalidade de
convivência que garante, de forma efetiva, a corresponsabilidade parental, a
permanência da vinculação mais estrita e a ampla participação da ambos na
formação e educação do filho” (DIAS, 2016, p. 857), diferente do que ocorre na
guarda unilateral, que segundo a mesma autora “afasta, sem dúvida, o laço de
paternidade da criança com o não guardião” (DIAS, 2016, p. 856). E continua:
A preferência legal é pelo compartilhamento, pois garante
maior participação de ambos os pais no crescimento e
desenvolvimento da prole. O modelo de corresponsabilidade é
um avanço. Retira da guarda a ideia de posse e propicia a
continuidade da relação dos filhos com ambos os pais. (DIAS,
2016, p. 858).
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Portanto, a doutrina reconhece que a imposição do regime de guarda
compartilhada é o instrumento que melhor garante a participação do genitor, que
deixa de ser mero espectador com o dever de apenas visitar e dar alimentos, e o
insere na tomada de todas as decisões relativas a criação do seu filho(a).
Entretanto, é evidente que essa regra não deve ser imposta como a solução
para todos os casos, de maneira que, quando demostrado que o interesse do pai não
for conveniente ao interesse do filho, ela deve ser afastada para contemplar o melhor
interesse do menor, princípio que norteia o instituto da guarda no direito brasileiro
(GONÇALVES, 2017).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dissolução de um casamento ou de uma união estável não afasta a
responsabilização de que os pais tem sobre seus filhos, de modo que se mantém o
dever de educar, acompanhar, criar e alimentar seus descendentes.
O direito de família atual, ao dispor sobre os deveres dos pais regulamenta o
poder familiar, o que significa dizer que os dois genitores são igualmente
responsáveis pela criação dos filhos.
O artigo 1.634, que disciplina o exercício do poder familiar deixa claro que
os deveres decorrentes da criação é competência de ambos os pais
independentemente da situação conjugal (BRASIL, 2002).
É com base nessa concepção que a denominada guarda compartilhada é o
regime a ser aplicado em regra após a separação dos pais, sendo que a guarda
unilateral passou a ser considerada a exceção após a entrada em vigor da nova Lei
de Guarda, sancionada em 2014.
Desde então, a guarda compartilhada se tornou a regra legal em razão de
aparentemente ser o regime que melhor atende à necessidade das crianças e
adolescentes.
Conforme a pesquisa demonstrou, a guarda compartilhada tem como
finalidade garantir e resguardar os direitos não apenas dos genitores de participarem
ativamente da vida de seus filhos, mas também destes de terem a companhia de
ambos os pais, sem a limitação de encontros curtos com um genitor que não
participa de sua criação.
Diante de suas características, o posicionamento majoritário doutrinário e
jurisprudencial é de que a guarda compartilhada é a modalidade legal que possibilita
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a participação efetiva do pai na criação dos filhos, tornando-o mais responsável por
seus descendentes.
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A fixação desse regime tem se mostrado o mais acertado em razão da
igualdade em direitos e deveres dos genitores, mas pode ser afastado quando não
houver interesse de um dos genitores ou quando os conflitos entre os pais tornarem
prejudicial a convivência entre eles. Cada caso deve ser analisado pelo Julgador, que
irá optar pelo regime de guarda considerando as condições reais e, principalmente
o melhor interesse do menor, princípio que deve sempre ser considerado no âmbito
do direito de família.
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(orientador)
RESUMO: A pesquisa discorre acerca da omissão estatal diante da não criação do
cargo de cuidador. Neste contexto, frisa-se a importância que o cuidador possui para
a educação, exercendo um trabalho de acompanhamento individualizado, de forma
a viabilizar a mobilidade no ambiente escolar, o atendimento de necessidades
pessoais e a realização de outras tarefas que não podem ser prestadas pelo professor.
É um profissional necessário, principalmente para aqueles que possuem
necessidades especiais e que encontram obstáculos no ambiente escolar. O
fundamento jurídico de criação deste cargo observa-se na Constituição Federal de
1988 e Leis que regulamentam a educação no país, com destaque a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação. A partir das diretrizes de educação inclusiva e acessibilidade
destaca-se a omissão normativa que o Estado tem tido em relação não somente a
formalização do cargo, mas também na sua inclusão no rol de profissionais a serem
contratados para o trabalho. Por ser impossível apresentar um parâmetro nacional
conclusivo, para embasar o estudo se apresenta uma análise da cidade de Gurupi,
localizada no Estado do Tocantins, por verificar uma ausência normativa que
disponha de postos de trabalho para o cargo de cuidador.
Palavras-chave: Omissão estatal. Cuidador. Educação Infantil. Gurupi.
ABSTRACT: The research discusses the state's omission due to the non-creation of
the caregiver position. In this context, the importance that the caregiver has for
education is emphasized, carrying out individualized monitoring work, in order to
make mobility in the school environment feasible, meeting personal needs and
performing other tasks that cannot be performed by the student. teacher. He is a
necessary professional, especially for those who have special needs and who
encounter obstacles in the school environment. The legal basis for creating this
position is observed in the Federal Constitution of 1988 and Laws that regulate
education in the country, with emphasis on the Law of Directives and Bases of
Education. From the guidelines of inclusive education and accessibility, the normative
omission that the State has had in relation to not only the formalization of the
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position, but also its inclusion in the list of professionals to be hired for the job stands
out. As it is impossible to present a conclusive national parameter, to support the
study an analysis of the city of Gurupi, located in the State of Tocantins, is presented,
as it verifies a normative absence that has jobs for the position of caregiver.
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Keywords: State omission. Caregiver. Child education. Gurupi.
SUMARIO: INTRODUÇÃO. MATERIAL E METODOS. 1. O DIREITO À EDUCAÇÃO.
2. DIREITO À ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 2.1. A LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA E O CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 3.
AS CONSEQUENCIAS DA OMISSÃO ESTATAL. 3.1. AS CONSEQUÊNCIAS DA
OMISSÃO LEGISLATIVA NA CIDADE DE GURUPI. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
A educação é um direito fundamental garantido na Constituição Federal de
1988, cujo texto é guiado pelo princípio da igualdade. Isto quer dizer que deve ser
assegurado a todos os cidadãos brasileiros, sem distinção, o acesso ao ensino de
qualidade.
Diante deste fato, é que a área da educação tem tido, nos últimos anos,
significativos avanços em várias questões, em especial no que se refere à inclusão.
Tema recorrente nessa área, a inclusão visa integrar qualquer indivíduo dentro do
contexto educacional. É a escola o local onde essa integração deve ocorrer.
Ocorre que, na prática, muitos profissionais e professores não estão
preparados para atender às necessidades que os alunos especiais podem vir a ter no
desenvolvimento da sua educação.
Nesses casos faz-se necessária a disponibilização de suportes que vão desde
a oferta de equipamentos e ajudas técnicas, até a contratação de cuidadores para
viabilizar a permanência destes alunos que apresentam necessidade de auxílio na
alimentação, na higiene, para vestir-se e outras.
A figura do cuidador é importante, haja vista que esse profissional na escola
irá garantir que alunos com limitações de comunicação, de orientação, de
compreensão, de mobilidade, de locomoção ou outras limitações de ordem motora,
possam realizar as atividades cotidianas e as propostas pelos educadores durante as
aulas e nos períodos extraclasse, viabilizando assim sua efetiva participação escolar.
Deste modo, esta pesquisa se desenvolve e objetiva discorrer a respeito da
adoção do cargo de cuidador para crianças especiais dentro da Educação Infantil e
apresentar o quadro social e educacional que esse profissional está inserido nos dias
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atuais. Em especial, apresenta-se um panorama da cidade de Gurupi, localizada no
sul do Estado do Tocantins.
MATERIAL E MÉTODOS
Elaborada segundo o método dedutivo, esta pesquisa parte da compreensão
geral acerca da atuação do cuidador na rede de ensino, para concluir sobre a omissão
da cidade de Gurupi quanto à criação deste cargo.
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Utiliza-se de pesquisa bibliográfica, baseada em materiais já publicados
anteriormente e disponibilizados em doutrinas jurídicas encontradas em livros,
artigos, sites, jornais, revistas, etc., assim como material jurisprudencial. As
informações coletadas foram analisados segundo a técnica qualitativa do texto
análise de conteúdo.
1 O DIREITO À EDUCAÇÃO
De acordo com o exposto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a
educação é “direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1988).
Mais adiante, no dispositivo posterior, o constituinte elencou dentre os
princípios do ensino nacional a igualdade de condições de acesso e permanência na
escola (art. 206, I); a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais (art. 206, IV)
e a garantia do padrão de qualidade (art. 206, VII), entre outros (BRASIL, 1988).
A partir dessas previsões legais, tem-se por direito certo o acesso à educação
gratuita e de forma satisfatória, sem excluir a qualquer pessoa. Assim, mesmo aqueles
que possuem dificuldades cognitivas e físicas, devem ter assegurado o ensino no
Brasil.
Isto porque a educação apresenta-se como importante instrumento de
garantia da dignidade humana:
Na realidade, a educação é o caminho para o homem evoluir.
Por isso, é um direito público subjetivo, e, em contrapartida, um
dever do Estado e do grupo familiar. Para que seja efetivado o
desígnio constitucional, torna-se indispensável a existência de
escola para todos. Em sentido contrário, o direito público
subjetivo à educação ficará sem sentido. Significa que o
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particular tem a faculdade de exigir do Estado o cumprimento
da prestação educacional. (BULOS, 2011, p. 1,739)
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No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB - (Lei nº. 9.394 de 20
de dezembro de 1996) é o dispositivo responsável pela regulamentação do ensino
no país e apresenta as diretrizes a serem seguidas não apenas pelo ensino público,
mas também pelo particular.
Logo no seu artigo 4º, estabelece o legislador o dever de atendimento
especializado aos alunos com necessidades:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:
[...]
III - atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1996).
Já no artigo 7º, a LDB determina que a iniciativa provada poderá fornecer o
ensino, contudo tem que atender às condições legais, dentre elas o cumprimento
das normas gerais da educação nacional, aqui compreendida a inclusão dos alunos
com necessidades especiais (BRASIL, 1996).
Antes de adentrar especificamente nos instrumentos de inclusão educacional dos
indivíduos, apresenta-se um estudo acerca do direito à acessibilidade, garantido no
ordenamento jurídico nacional.
2 DIREITO À ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Dizer que o indivíduo tem acesso aos direitos fundamentais básicos nem sempre
consiste em constatar o alcance efetivo às condições de desenvolvimento. Por tal
motivo é que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência) apresenta o conceito de acessibilidade.
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários,
equipamentos
urbanos,
edificações,
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transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida; (BRASIL, 2015).
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A acessibilidade pressupõe a inclusão dos indivíduos portadores de necessidade
sujeitos de direitos em todas as esferas sociais, cabendo ao Poder Público fornecer
meios eficazes de acesso. Expressamente, o Estatuto indica: “Art. 28. Incumbe ao
poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e
avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida;” (BRASIL, 2015).
A partir deste conceito, tem-se o que se chama educação inclusiva, a qual se
relaciona com dimensões político-administrativas e pedagógicas. O currículo é umas
dessas dimensões, e as adequações curriculares aparecem como uma estratégia para
que sejam atendidos os princípios de uma escola para todos (SILVA, 2003).
O termo inclusão, para OLIVEIRA (2003 p. 42), envolve “a convivência das
diversidades, uma vez que as diferenças são próprias do ser humano e enriquecem a
vida em sociedade”.
De acordo com GLAT e FERNANDES (2013, p. 28) “a educação de alunos com
necessidades educacionais especiais que, tradicionalmente se pautava num modelo
de atendimento segregado, tem se voltado nas últimas duas décadas para a
educação inclusa”.
Contudo, na prática, há que se observar a aplicação desse direito. Para que a
diversidade não se transforme em desigualdade social, devem existir ações
diferenciadas.
A integração escolar tem como objetivo inserir o aluno com
deficiência na escola regular, porém, essa escola permanece
organizada da mesma forma e é o aluno que foi inserido que
deverá adaptar-se a ela. No entanto no sistema de ensino
inclusivo é a escola que se reorganiza para atender a
especificidade de cada aluno. Sendo assim, o foco da
integração é o aluno com deficiência e o foco da inclusão é o
sistema de ensino que tem que oferecer um ensino de
qualidade a todos (SILVA, 2003, p. 32).
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A anteriormente mencionada LDB destinou em seu texto, pela primeira vez no
ordenamento jurídico nacional, o capítulo V intitulado Da Educação Especial.
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades
da clientela de educação especial (BRASIL, 1996).
Acerca da disponibilização de apoio especializado, o artigo 59, III da LBD prevê
“professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns” (BRASIL, 1996).
Outro dispositivo que merece destaque consiste no artigo 2º do Decreto nº
7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o
atendimento educacional especializado e dá outras providências, quando estabelece
que:
Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio
especializado voltado a eliminar as barreiras que possam
obstruir o processo de escolarização de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata
o caput serão denominados atendimento educacional
especializado, compreendido como o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados
institucional e continuamente, prestado das seguintes formas:
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, como apoio
permanente e limitado no tempo e na frequência dos
estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou
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II - suplementar à formação de estudantes com altas
habilidades ou superdotação.
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§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da
família para garantir pleno acesso e participação dos
estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas
público-alvo da educação especial, e ser realizado em
articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2011).
Então, aos alunos da educação especial devem ser asseguradas nos sistemas
de ensino condições distintas para atender às suas necessidades educacionais
especiais, o que inclui técnicas, estratégias, currículos, métodos e práticas educativas,
de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996).
É garantida, ainda, a presença de professores especialistas para o atendimento
especializado e para atuar nas classes comuns da rede pública regular de ensino –
que por sua vez é alternativa preferencial para atendimento aos educandos referidos
na normativa citada. Assim, a educação regular e a educação especial se aproximam,
caminhando para um cenário promissor e ampliando as possibilidades de
desenvolvimento acadêmico dos alunos com deficiência.
No pressuposto da educação inclusiva, a escola deve ser um local acessível,
diversificado e individualizado, onde os alunos possam expressar sua individualidade
e diferença e serem correspondidos. As condições para a aprendizagem, de acordo
com OLIVEIRA e LEITE (2007, p. 30) “devem ser apresentadas e favorecidas por uma
proposta de ensino em um só contexto escolar, buscando atender as peculiaridades
educacionais de cada educando”.
Segundo esses entendimentos legais e doutrinários, a atividade
desempenhada pelo profissional denominado cuidador se apresenta como
instrumento indispensável de inclusão educacional dos alunos com dificuldades
físicas e intelectuais de desenvolvimento de atividades escolares.
No Brasil, a profissão de cuidador ainda não é uma realidade em todas das
localidades, contudo já possui previsão legal a autorizar a contratação desses
profissionais.
2.1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
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Função facilmente vislumbrada a partir das previsões legais de inclusão
educacional, o cuidador de crianças portadoras de necessidades básicas na educação
é uma realidade que merece ser objeto de análise jurídica, especialmente sob a égide
da relevância de sua atuação no dia a dia escolar.
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No âmbito educacional, o cuidador está inserido na interdisciplinaridade de
diversas áreas do conhecimento, “para inserir o educando com necessidades
educativas especiais no contexto escolar, colaborando assim, com a perspectiva da
educação inclusiva” (BATTINI; ALBIAZZETTI; SILVA, 2013, p. 40).
A figura do cuidador remete-se a ideia de um profissional que se disponibiliza
em cuidar. De modo geral é visto como o indivíduo responsável de “cuidar do outro,
sendo na função primordial de ajudar nas atividades diárias tais como: atividades
fisiológicas (auxilio nas necessidades básicas) e na locomoção no caso quando existir
a necessidade” (VAGULA; VEDOATO, 2014, p. 67).
[...] para muitas crianças não é possível virar a página do livro e
alguém precisa estar atento para ajudá-las; para outras, é
preciso uma adaptação para segurar o lápis e a fixação do papel
com fita adesiva no tampo da mesa ou carteira escolar. No
trajeto de casa para a escola, nos deslocamentos em
transportes coletivos, esses alunos encontram, comumente,
dificuldades com a segurança pessoal, requerendo
frequentemente um acompanhante (VAGULA; VEDOATO, 2014,
p. 67).
Nas situações exemplificadas até o momento, o papel do cuidador se torna
extremamente relevante, pois o seu trabalho irá auxiliar a essas crianças a
desenvolver as suas limitações de forma correta.
A figura do cuidador na escola irá garantir que alunos com
limitações de comunicação, de orientação, de compreensão, de
mobilidade, de locomoção ou outras limitações de ordem
motora, possam realizar as atividades cotidianas e as propostas
pelos educadores durante as aulas e nos períodos extraclasse,
viabilizando assim sua efetiva participação na escola
(MAZZOTA, 2005, p. 41).
Apesar das menções legais acerca do acompanhamento especializado, ainda
é necessário um avanço legislativo de reconhecimento dos profissionais cuidadores.
Atualmente, apenas os dispositivos genéricos se apresentam e preveem esta atuação.
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Em decorrência deste fato é que tramitou no Congresso Federal o Projeto de
Lei do Senado de nº 228, de 2014, de autoria do Senador Tocantinense Vicentinho
Alves do Partido Solidariedade. O projeto pretendia a alteração da LDB para
assegurar, quando necessária, a assistência de cuidador nas escolas (BRASIL, 2015).
Ocorre que o processo de tramitação foi arquivado em decorrência da declaração de
prejudicialidade da matéria (DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Nº 49, 2017, p. 267).
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Outro texto legislativo relevante consiste no Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nº 8014 de 2010 do então Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG). O
presente projeto propõe a obrigatoriedade da presença de cuidador em escolas
regulares para acompanhar alunos com deficiência, quando necessário.
No texto originário, composto de apenas dois artigos, logo no primeiro resta
estabelecido o objetivo legal, qual seja a inclusão de um parágrafo ao art. 58 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) com a seguinte redação:
§ 2º Quando necessário para promover o atendimento
educacional na escola regular, e em função das necessidades
específicas do aluno, será assegurado ao educando portador
de necessidades especiais a presença de cuidador no
estabelecimento de ensino, para atendimento das suas
necessidades pessoais (BRASIL, 2010).
O projeto de lei em estudo permanece em tramitação junto ao Congresso
Nacional, atualmente aguardando apreciação pelo Senado Federal, tendo sido
remetido à esta casa no dia 25 de abril de 2014.
Com base nesse projeto, Nassif (2013) entende que o cuidador é indispensável
para alguns alunos com maior grau de dependência e vai melhorar o rendimento
desses alunos. E acrescenta: "a oferta desse tipo de apoio resultará na maior
participação do educando nas atividades escolares, uma vez que o cuidador estará
pronto a auxiliá-lo no desempenho das atividades da vida diária que não consegue
realizar sem ajuda" (NASSIF, 2013, p. 12).
Apesar disso, a legislação ainda dá instrumentos para a inclusão e a redução
das dificuldades dos estudantes, de modo que, não atendidos os direitos á educação
e acessibilidade, se observa a omissão estatal enquanto não são contratados os
profissionais.
3 AS CONSEQUENCIAS DA OMISSAO ESTATAL
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Diz-se que Estado é omisso quando este não atende às determinações fixadas
na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, a medida que
deixam de cumprir as obrigações legalmente fixadas a tais entes da Administração
Pública.
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A própria constituinte de 1988 estabelece a responsabilização decorrente da
omissão estatal ao determinar no §6º do artigo 37:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988).
Além da responsabilização civil, importa destacar que em se tratando do
acesso à educação, a LDB prevê em seu texto que poderá haver a punição da
autoridade competente até mesmo na esfera criminal. Cita-se o artigo 5º da lei
mencionada:
Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o
Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.
[...]
§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para
garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser
imputada por crime de responsabilidade. (BRASIL, 1996)
Sobre os crimes de responsabilidade, apresenta-se a definição contida no
Dicionário Jurídico:
São infrações político-administrativas (crimes de natureza
política) praticadas por detentores de altos cargos públicos. A
definição das condutas típicas configuradoras do crime de
responsabilidade e o estabelecimento de regras que
disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos
federais, estaduais ou municipais envolvidos são da
competência legislativa privativa da União e devem ser tratados
em lei nacional especial. Além do Presidente da República
(artigo 52, I, da CF), também poderão ser responsabilizados
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politicamente e destituídos de seus cargos através do processo
de impeachment: o Vice-Presidente da República (artigo 52, I);
os Ministros de Estado, nos crimes conexos com aqueles
praticados pelo Presidente da República (artigo 52, I); os
Ministros do STF (artigo 52, II); os membros do Conselho
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério
Público (artigo 52, II); o Procurador-Geral da República (artigo
52, II) e o Advogado-Geral da União (artigo 52, II), bem como
Governadores e Prefeitos (DICIONARIO JURIDICO, 2019).
Independentemente da responsabilização individual da autoridade, ao
estudante é assegurado o direito de ingressar com demanda judicial que obriga o
Estado a cumprir os direitos educacionais garantidos na legislação.
No Maranhão, o Município de Guimarães foi condenado em Ação Civil Pública
a fornecer um monitor para acompanhamento de aluna portadora de Acondroplasia
/ Hipocondroplasia. Na Ementa os julgadores apresentaram fundamentação legal do
pedido e alertaram para a ocorrência de crime de responsabilidade:
EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS A
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL.
OBRIGAÇÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO DE MONITOR
PARA ACOMPANHAR ALUNA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
NA ESCOLA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA
IMPROVIDA. I – Colhe-se dos autos que o Ministério Público
Estadual ingressou com Ação Civil Pública em face do
Município de Guimarães, baseada em denúncia de Francinete
Pinho Silva, genitora da menor Ana Luiza Silva de Sousa, a qual
fora diagnosticada com baixa estatura, desproporcionada, às
custas de membros curtos, raiz nasal baixa e fronte olímpico,
sugestivos de Acondroplasia / Hipocondroplasia e, por tal
razão, necessitando de acompanhamento de cuidador especial
durante o período escolar em que permanece na creche do
Povoado Lago do Sapateiro. II – A matéria tratada nos autos
não representa questão polêmica, mas singela, porquanto os
Tribunais Pátrios já adotam entendimento pacífico de que o art.
28, I, da Lei nº 13.146/2015 impôs ao poder público a obrigação
de disponibilizar à pessoa com deficiência um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo da vida”. III – Cumpre destacar
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ainda que o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei 9.394/1996) estabelece o dever do estado com a educação
escolar
pública,
mediante atendimento
educacional
especializado gratuito aos educandos com necessidades
especiais. E o §4º, do art. 5º fixa punição, por crime de
responsabilidade, da autoridade que negligenciar o
cumprimento de tal direito. Reexame Necessário conhecido e
improvido.
(TJ-MA
–
Remessa
Necessária
Cível:
0000390320188100089 MA 0314112019, Relator: José de
Ribamar Castro, Data de Julgamento: 14/10/2019, Quinta
Câmara Cível).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, além da adaptação
física de prédio de escola estadual, mas também o fornecimento de cuidador, como
instrumento de inclusão educacional de estudante com necessidades especiais
diagnosticadas:
DIREITO À EDUCAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.
Procedência. Sentença que determinou o dever da Fazenda do
Estado de São Paulo em proceder às devidas reformas, e
adaptações necessárias, no prédio da Escola Estadual em que
estuda a adolescente apelada, visando garantir o pleno acesso
a pessoas portadoras de deficiência, além do fornecimento de
cuidador. Falta de interesse processual. Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) que não obsta a propositura de ação individual.
Negativa de atendimento à criança autora antes da propositura
da ação. Alegação rejeitada. Legitimidade de parte. Autora que
é parte legítima para pleitear direitos conferidos à pessoa com
deficiência. Diagnóstico da autora que sequer foi contestado.
Documentos que apontam a existência de barreiras, não
impugnados. Necessidade de adaptação da escola para
inclusão da pessoa com deficiência. Comando normativo
presente na lei 13.143/15, de caráter constitucional. Alegação
afastada. Cerceamento de defesa. Inexistência. Pedido de
perícia para verificação de viabilidade da obra na escola.
Desnecessidade. MM. Juízo a quo determinou a reforma na
escola, sem especificação do tipo de obra, de forma a promover
acessibilidade da Administração. Argumentos afastados.
Atendimento educacional especializado aos portadores de
necessidades especiais. Amparo à saúde. Direitos públicos
subjetivos e de absoluta prioridade conferido à criança e ao
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adolescente previsto na Constituição Federal, pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e pela lei nº. 13.145/15. Ente público que deve
fornecer condições adequadas ao pleno desenvolvimento da
jovem, para proporcionar saúde e educação, amenizando os
efeitos do transtorno que a acomete, sem privá-la de seu
direito à educação. Adaptações no imóvel escolar. Oferta de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena. Imposição que não caracteriza
ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração
Pública. Súmula 65 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Acompanhamento por profissional especializado, mas não
necessariamente em regime de exclusividade (um cuidador
para um único aluno). Necessidade de comprovação pelos
representantes legais do adolescente, a cada seis meses, da
necessidade de manutenção desse profissional em sala de aula.
Observações ao julgado. Manutenção da verba honorária.
Remessa necessária parcialmente provida e recurso de
apelação não provido, com observações. (TJ-SP – APL:
10019808420188260114
SP
1001980-84.2018.8.26.0114,
Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 11/06/2020,
Câmara Especial, Data de Publicação: 11/06/20220).
A fim de evitar a condenação estatal e de seus agentes, pelo descumprimento
de garantias legais, é devida a regulamentação por parte dos entes federativos da
atividade desempenhada pelos cuidadores de alunos. Ocorre que, na realidade, ainda
há omissão legislativa quanto á criação destes cargos nos estados e municípios
brasileiros.
3.1 AS CONSEQUENCIAS DA OMISSÃO LEGISLATIVA NA CIDADE DE GURUPI
Há que se considerar que, diante da previsão legal de responsabilização
municipal pelo fornecimento do ensino infantil e fundamental, compete aos
legisladores municipais a criação dos cargos e funções necessárias ao
desenvolvimento da educação, incluindo-se a função do cuidador.
Sobre a responsabilidade dos Municípios, a LDB:
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
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I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas
e planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
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III - baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos
do seu sistema de ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e,
com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação
em outros níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento do ensino.
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se
integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um
sistema único de educação básica (BRASIL, 1996) (Grifo nosso).
Todavia, apesar do dever de fornecer instrumentos de ensino a todos
estudantes indiscriminadamente, bem como o dever de legislar sobre, ainda não se
encontra um cenário adequado para a efetivação do cargo de cuidador na esfera
educacional. É possível encontrar Estados e Municípios que ainda não possuem uma
regulamentação específica que adequem esses profissionais aos seus campos de
trabalho.
Como bem objetiva esse estudo, encontra-se a cidade de Gurupi, no Estado
do Tocantins, onde não se tem uma norma jurídica que acrescente ao rol de
profissionais do município o cargo de cuidador. Ao instituir o Plano Municipal de
Educação (PME) – Lei n° 2.223, de 26 de junho de 2015, Gurupi prevê das diretrizes
gerais:
Art. 2° São Diretrizes Gerais do PME:
I - erradicação do analfabetismo;
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II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase
na promoção da cidadania e na erradicação de todas as
formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
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V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
pública; Município;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do
Município; VIII - valorização dos (as) profissionais da educação;
IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos,
à diferenças sociais e à sustentabilidade socioambiental.
(GURUPI, 2015) (Grifo nosso)
O próprio PME de Gurupi prevê a atuação do Município a fim de assegurar o
atendimento das diretrizes educacionais e determina a edição de leis que efetivem
os direitos educacionais:
Art 7° O Município atuará em regime de colaboração com
Estado e União, visando ao alcance das metas e à
implementação das estratégias objeto deste Plano.
§ 1a - Caberá ao gestor Municipal, em regime de colaboração
com Estado e União, a adoção das medidas governamentais
necessárias ao alcance das metas previstas neste PME.
[...]
Art. 8° O Município deverá aprovar Leis específicas para o seu
Sistema de Ensino, disciplinando a gestão democrática da
educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo
de 01 (um) ano contado da publicação desta Lei, adequando,
quando for o caso (BRASIL, 2015).
Apesar do exposto, as Leis Municipais nº 2.244/2015 e 2.266/2015 que versam
sobre o Plano de Cargos, carreiras e remunerações dos profissionais dessa cidade
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não dispõem sobre o cargo de cuidador, o que representa uma lacuna ainda a ser
preenchida.
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A Lei nº 2.244, de 03 de dezembro de 2015, dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município e dá
outras providências. Composta de 85 artigos, no seu artigo 8ºb estabelece que os
cargos de professor se distribuem em normalista e graduado (GURUPI, 2015).
De igual sorte, a Lei nº. 2.266 de 22 de dezembro de 2015, que versa sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos do Quadro
Geral do Poder Executivo Municipal de Gurupi, não faz menção ao profissional
cuidador na educação.
Isto posto, o Município de Gurupi necessita atualizar sua legislação afim de
criar o cargo de cuidador dentre os profissionais da educação, como forma de
ampliar o acesso ao ensino infantil e fundamental. A partir disso, os estudantes
portadores de necessidades especiais terão de fato o direito à educação
resguardado.
CONCLUSÃO
Atualmente o cargo de cuidador ainda é pouco conhecido e discutido nas
instituições de ensino nacionais, primeiramente porque não há expressa criação do
cargo na legislação; e em segundo porque muitos dos municípios e estados também
não possuem legislação acerca da matéria.
Em que pese a Lei de Diretrizes e Bases da Educação destaque o direito de
igualdade de acesso no ensino, a realidade vivenciada consiste em estudantes com
necessidades especiais não atendidas nas escolas brasileiras, tanto na estruturação
física das salas de aulas, mas também no acompanhamento individualizado em razão
das dificuldades de aprendizagem.
A LDB e demais legislações relacionadas com o ensino destacam o direito de
atendimento especializado aos estudantes que dele necessitem, contudo, não há
tipificação expressa da atuação do cuidador; a fim de reverter essa situação, o Projeto
de Lei nº 8014 de 2010 se apresenta como solucionador.
Enquanto isso, diante da comprovação de necessidade, é possível o
reconhecimento da omissão estatal e da falha da autoridade pública que deixa de
atender aos estudantes tal como resguardado na Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, a jurisprudência apresenta a possibilidade de ser demandado o
estado a fim de obriga-lo à fornecer os instrumentos necessários de acessibilidade.
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Desta feita, o Município de Gurupi, objeto de estudo nesta pesquisa, e seu
gestor poderão ser responsabilizados pela omissão na criação do cargo de cuidador,
haja vista a previsão constitucional de acesso à educação, principalmente por se
tratar de responsabilidade municipal de fornecimento do ensino fundamental em
regime de exclusividade e do fundamental em colaboração com os demais entes
federativos.
REFERÊNCIAS
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

BATTINI, Okçana; ALBIAZZETTI, Giane; SILVA, Fábio Luiz da. Sociedade, Educação e
Cultura. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 14
jul. 2020.
______. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/decreto/d7611.htm>. Acesso em 16 jul. 2020.
______. Lei º. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação
nacional.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 14 jul. 2020.
______. Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso
em 15 jul. 2020.
______. Projeto de Lei do Senado nº 228 de 2014. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para,
quando necessário, assegurar ao educando com deficiência a assistência de cuidador
nas escolas. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/118223>. Acesso em 19 jul. 2020.
______. Projeto de Lei Da Câmara dos Deputados nº 8014/2010. Acrescenta
parágrafo ao art. 58 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a presença de cuidador na
escola, quando necessário, ao educando portador de necessidades
especiais. 2010. Disponível

295

www.conteudojuridico.com.br

em:<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=
489702>. Acesso em: 16 jul. 2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

______. Tribunal de Justiça de São Paulo. TJ-SP – APL: 10019808420188260114 SP
1001980-84.2018.8.26.0114, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento:
11/06/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 11/06/20220.
______. Tribunal de Justiça do Maranhão. TJ-MA – Remessa Necessária Cível:
0000390320188100089 MA 0314112019, Relator: José de Ribamar Castro, Data de
Julgamento: 14/10/2019, Quinta Câmara Cível.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6ª Ed. Saraiva, 2011.
Diário Do Senado Federal Nº 49 De 2017. Sessão: 26/04/2017. Publicado em:
27/04/2017.
Disponível
em:
<https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/20942?sequencia=267>. Acesso em 19 jul.
2020.
DICIONÁRIO JURÍDICO. Crimes de Responsabilidade. DireitoNet, 15 de outubro de
2019. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1305/Crimesde-responsabilidade>. Acesso em 16 jul. 2020.
GLAT, Rosana; FERNANDES, Edicléia Mascarenhas. Da Educação Segregada à
Educação Inclusiva: uma breve reflexão sobre os Paradigmas Educacionais no
Contexto da Educação Especial Brasileira. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação,
2013.
GURUPI. Lei n° 2.223, de 26 de junho de 2015. Aprova o Plano Municipal de
Educação
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<https://www.gurupi.to.leg.br/leis/leis-municipais-1/pesquisar-leis>. Acesso em 20
jul. 2020.
GURUPI. Lei n° 2.244, de 03 de Dezembro de 2015. Dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do
Município de Gurupi - TO e dá outras providências. Disponível
em:<http://www.gurupi.to.gov.br/arquivos/educacao/LEI%202.24415%20PCCR%20EDUCAÇÃO.pdf>. Acesso em 19 jul. 2020.
GURUPI. Lei nº. 2.266 de 22 de dezembro de 2015. Dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras E Remuneração - PCCR dos servidores públicos do quadro geral do
poder executivo municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, e adota outras
providências.
(insalubridade/periculosidade). Disponível
em:
<https://sapl.gurupi.to.leg.br/norma/794>. Acesso em 19 jul. 2020.
296

www.conteudojuridico.com.br

MAZZOTTA, M. J. Silveira. Educação Especial no Brasil: história e políticas
públicas. 5ª Ed. São Paulo. Cortez, 2005.
NASSIF, Luis. Lei torna obrigatório cuidador para alunos com deficiência. 2013.
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/politicas-sociais/lei-torna-obrigatoriocuidador-para-alunos-com-deficiencia/>. Acesso em: 16 jul. 2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

OLIVEIRA, A. A. S. Educação Inclusiva: concepções teóricas e relato de
experiência. In: MARQUEZINE, M. C. et al. (Orgs.). Inclusão. Londrina: UEL, 2003.
OLIVEIRA, A. A. S.; LEITE, L. P. Construção de um Sistema Educacional Inclusivo:
um desafio político-pedagógico. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em
Educação, Rio de Janeiro, v. 15, n. 57, 2007.
SILVA, Maria Odete Emygdio da. A análise de necessidades na formação contínua
de professor: Um contributo para a integração e inclusão dos alunos com
necessidades educativas especiais no ensino regular. São Paulo: AVERCAMP, 2003.
VAGULA, Edilaine; VEDOATO, Sandra Cristina Malzinoti. Educação Inclusiva e
Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: UNOPAR, 2014.

297

www.conteudojuridico.com.br

JUSTA CAUSA: DEFINIÇÃO E ASPECTOS DOUTRINÁRIOS E LEGAIS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

DANILO NUNES VASCONCELOS:
Bacharel em Direito pela Universidade
Federal de Mato Grosso. Pós-graduado em
Direito Material e Processual do Trabalho,
em Direito Constitucional e em Direito
Processual
Civil
pela
Universidade
Anhanguera-Uniderp. Analista Judiciário
do TRT da 23ª Região.

RESUMO: O artigo visa a conceituar a dispensa por justa causa, demonstrando as
suas mais variadas feições, explicitar quais os elementos exigidos pela doutrina para
a sua configuração e, especialmente, investigar os principais aspectos que devem ser
considerados pelo empregador na aplicação da penalidade em questão, em
detrimento de outras mais brandas existentes no âmbito juslaboral.
Palavras-chave: Influências. Novo Código de Processo Civil. Processo Coletivo.
Acesso à Justiça.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Conceito doutrinário e aspectos gerais; 3.
Consequências práticas advindas da aplicação da dispensa por justa causa ao
trabalhador; 4. A justa causa sob o enfoque histórico; 5. Evolução legislativa do
instituto no Brasil; 6. Abordagem da justa causa pela Convenção n. 158 da OIT; 7.
Aspectos gerais relativos à aplicabilidade da medida punitiva; 8. Conclusão e 9.
Referências.
1. INTRODUÇÃO
A dispensa por justa causa é costumeiramente aplicada aos empregados,
nas hipóteses em que se verifica o cometimento de faltas graves em decorrência das
quais ocorre a quebra da fidúcia e da boa-fé inerentes à manutenção do contrato de
trabalho.
É sabido que o término de uma relação de emprego acarreta, além de
prejuízos materiais, graves danos psicológicos e, porque não dizer, morais,
traduzidos pela frustração, pela desorganização da vida familiar, pelo rompimento
do contato com os colegas de trabalho, além da insegurança pela tentativa de
ingresso em um novo posto de trabalho.
É por essa razão e tendo em vista o princípio da função social do contrato
e da função social da empresa, que o empregador deve agir de maneira
extremamente ponderada e equilibrada antes de fazer uso da medida em questão,
analisando de modo ponderado, quais são as condutas aptas a caracterizar uma falta
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suficientemente grave que deva necessária e inevitavelmente conduzir ao término
do pacto laboral.
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As principais hipóteses de aplicação da justa causa aos empregados estão
elencadas no art. 482 da CLT, podendo, entretanto, ser encontradas também em
legislação esparsa. Embora costumeiramente a resolução do contrato esteja
vinculada à idéia de inexecução contratual ou de execução ineficiente ou ineficaz
deste, as hipóteses de justa causa elencadas pelo diploma celetista e pela legislação
esparsa nem sempre representam uma inexecução contratual. Em muitos casos
retratam a prática de condutas indesejadas e prejudiciais ao empregador e ao
empreendimento, se analisado globalmente.
O estudo acerca dos aspectos que devem ser levados em conta para a
aplicabilidade da medida punitiva em questão é de extrema importância, uma vez
que um simples descuido quanto à análise da conduta do trabalhador, da falta
cometida, bem como da reincidência ou não na prática do ato faltoso, podem levar
à aplicação injusta da medida sancionatória sob exame.
O objetivo deste trabalho é conceituar a dispensa por justa causa,
demonstrando as suas mais variadas feições, explicitar quais os elementos exigidos
pela doutrina para a sua configuração e, especialmente, investigar os principais
aspectos que devem ser considerados pelo empregador na aplicação da penalidade
em questão, em detrimento de outras mais brandas existentes no âmbito juslaboral.
Inicialmente será feita uma abordagem histórica do instituto em estudo,
com o objetivo de demonstrar de que maneira a evolução do pensamento humano
colaborou para que a continuidade na relação de emprego passasse a ser vista não
só como um objetivo, mas como uma garantia, sempre que o ato cometido pelo
empregado pudesse ser repreendido de modo mais suave.
Posteriormente partiremos para a análise de alguns conceitos relevantes
para o entendimento da matéria, quando prosseguiremos para os requisitos de
aplicação da medida e, finalmente, para o estudo conjunto das modalidades de justa
causa aplicáveis ao empregado, previstas no texto celetista e os aspectos relevantes
a cada uma delas.
Dentro desse contexto, será feita uma abordagem legal, doutrinária e
jurisprudencial acerca do tema, de maneira a tratar de forma completa e rica a justa
causa como forma de extinção do contrato de trabalho, quando aplicada pelo
empregador.
2. CONCEITO DOUTRINÁRIO E ASPECTOS GERAIS
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Sabe-se que, no Direito do Trabalho, assim como no direito comum, o
inadimplemento voluntário de uma obrigação por qualquer das partes, induz à
resolução desta. Ocorre, no entanto que, na seara do Direito Laboral, para que ocorra
a quebra do contrato pactuado entre as partes (costumeiramente empregado e
empregador), é indispensável que alguma delas tenha praticado ato faltoso, que
torne indesejável para a outra, a continuidade da relação[1], ensejando, assim, a
denominada “justa causa”.
A dispensa por justa causa é, portanto, uma conseqüência sofrida pelo
empregado ou empregador que pratica ato de gravidade tal a ponto de quebrar
completamente a fidúcia que é inerente à continuidade do vínculo jurídico mantido
entre as partes.
Nos dizeres de Evaristo de Moraes, a justa causa é “todo ato doloso ou

culposamente grave, que faça desaparecer a confiança e boa-fé existentes entre as
partes, tornando, assim, impossível o prosseguimento da relação”.[2]

Wagner D. Giglio, por sua vez, conceitua o instituto como “(...) todo ato

faltoso grave, praticado por uma das partes, que autorize a outra a rescindir o
contrato, sem ônus para o denunciante.” E completa ressaltando que “nem toda
infração ou ato faltoso, entretanto, configura justa causa para a rescisão, pois é
necessário que esse ato se revista de gravidade (...)”. Partindo-se deste conceito, temse a premissa de que, para que um determinado ato seja considerado falta grave, é
necessário que alguns aspectos objetivos e subjetivos sejam cuidadosamente
analisados, pois nem sempre a afronta a uma norma geral imposta pelo empregador,
ou mesmo a prática de um ato faltoso socialmente reprovável, representa falta grave
punível no âmbito do Direito do Trabalho.
Também merece destaque o conceito traçado, de maneira restritiva – no
que concerne à delimitação da expressão “justa causa” para se referir apenas ao

empregado como sujeito praticante do ato faltoso – por Sérgio Pinto Martins, para
quem: “Justa causa é a forma de dispensa decorrente de ato grave praticado pelo
empregado que implica a cessação do contrato de trabalho por motivo devidamente
evidenciado, de acordo com as hipóteses previstas em lei. Utiliza-se a expressão justa
causa para a falta praticada pelo empregado. Quando a falta é praticada pelo
empregador, que dá causa à cessação do contrato de trabalho por justo motivo,
emprega-se, na prática, a expressão rescisão indireta, de acordo com as hipóteses
descritas no artigo 483 da CLT”.[3]
Por fim, partindo de uma abordagem mais clara, objetiva e prática,
Valentim Carrion trata da justa causa como o “efeito emanado de ato ilícito do

empregado que, violando alguma obrigação legal ou contratual, explícita ou
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implícita, permita ao empregador a rescisão do contrato sem ônus (pagamento de
indenizações ou percentual sobre os depósitos do FGTS, 13º salário e férias, estes
dois proporcionais).”[4]
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Analisando os conceitos supramencionados, conclui-se que a justa causa
decorre da adoção por uma das partes do contrato de trabalho (ou de emprego,
acaso se considere aquele regido pelas normas celetistas), de um comportamento
reprovável e/ou da prática de um ato faltoso considerado grave[5], do qual decorre
a quebra da boa-fé, da confiança e da diligência, inviabilizando, assim, a continuidade
do vínculo jurídico existente entre os contratantes. No caso específico da aplicação
da dispensa por justa causa ao empregado, o contrato de trabalho deixa ser útil ao
empregador, a partir do momento em que este vê aniquilada a confiança por ele
depositada no empregado.
É, portanto, um ato representativo do poder potestativo[6] do
empregador que, diante da verificação da prática de ato que macula a confiança
inerente ao contrato de trabalho, opta por dispensar o empregado, por entender que
a continuidade do vínculo causaria ainda mais prejuízos.
Não cabe ao empregado se insurgir contra a justa causa no momento da
aplicação desta. O momento adequado para insurgência é por meio do ajuizamento
de ação trabalhista, oportunidade em que pode pleitear a reversão da medida para
que esta seja convertida em dispensa injustificada ou, até mesmo a reintegração no
emprego, quando entender que a dispensa foi arbitrária.
2.1 NATUREZA JURÍDICA DA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA
Pode-se dizer que há cizânia doutrinária quando o assunto é a natureza
jurídica da dispensa por justa causa. A doutrina se divide em três
vertentes[7] bastante interessantes. A primeira delas considera a dispensa por justa
causa como mera punição ao empregado por agir de modo divorciado dos interesses
e determinações emanadas pela empresa. A segunda trata do instituto como mera
conseqüência da inexecução contratual do empregado (condição resolutiva) e, por
fim, a terceira atribui natureza jurídica mista à justa causa e se atém ao disposto no
art. 482 da CLT, considerando que algumas das condutas nele descritas representam
casos de punição do empregado por condutas praticadas fora da empresa (prática
de jogos de azar, por exemplo) enquanto outras denotam hipóteses de inexecução
contratual (desídia, por exemplo).
É pertinente destacar que, ainda que parte da doutrina considere algumas
hipóteses de aplicabilidade da dispensa por justa causa como punição por conduta
praticada fora do local e horário de trabalho, o empregado somente pode ser punido
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por este tipo de ato quando a sua prática inevitavelmente afetar de modo prejudicial
o contrato de trabalho regularmente mantido com o empregador, pois a este não é
dado o direito de interferir na vida particular do empregado.
Como bem afirmou Aldacy Rachid Coutinho em obra[8] citada por José
Affonso Dallegrave Neto e Cláudia Salles Vilela Vianna: “Ao contratar, aceita o
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empregado que a sua força de trabalho seja dirigida; mas não a sua pessoa. Aceita a
direção, mas não a punição.”

Brilhante observação a esse respeito foi feita também pela ilustre jurista
Alice Monteiro de Barros que explica com categoria que “(...) outro aspecto do poder

diretivo diz respeito aos limites do controle exercido pelo empregador sobre a
conduta extralaboral do empregado, devendo aquele ser prudente na adoção de
medidas disciplinares em relação a estes comportamentos. Quando o preceito
constitucional veda a discriminação no ato da admissão do empregado e considera
invioláveis sua intimidade e sua vida privada, está protegendo uma série de direitos
e liberdades individuais. E, em conseqüência, estabelece um limite ao poder
empresarial de questionar sobre os modos pelos quais o empregado conduz sua vida
privada, dentre eles, fatos ligados à liberdade pessoal.”[9]
Além disso, em que pese a multiplicidade de entendimentos acerca da
natureza jurídica da dispensa por justa causa, pensamos que, para que a justa alcance
o seu real significado, deve ser tratada como conseqüência da inexecução contratual
(ou mesmo da sua ineficiente execução ou, ainda, da prática de comportamento
indesejado pelo empregador), ou seja, como uma penalidade disciplinar, pois o texto
celetista deixa claro que ao praticar determinado tipo de conduta, seja ela lesiva aos
interesses do empregador e/ou determinações da empresa ou que denote um
comportamento prejudicial à relação de trabalho, o empregado deve arcar com as
conseqüências da sua ação ou omissão (em casos de desídia e abandono de
emprego, por exemplo).
Ou seja, o empregado age de acordo com a sua própria vontade, tem total
ciência das conseqüências (penalidade de justa causa e perda de algumas verbas
rescisórias) às quais poderá ser eventualmente submetido, caso aja de maneira
conflitante com as disposições pactuadas no momento da sua contratação e, é claro,
dos usos e costumes, ética profissional, honra e boa fama que devem permear o
contrato de trabalho, assim como qualquer relação jurídica.
Trata-se, por assim dizer, da possibilidade conferida ao empregador que,
insatisfeito com o comportamento adotado por seu empregado – em uma
determinada situação ou de modo recorrente –, deseja rescindir o vínculo mantido
com este, penalizando-o pela prática de conduta imprópria, para, então, substituí-lo
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por um empregado que se amolde aos interesses da empresa, bem como à sua
expectativa enquanto detentor dos meios de produção.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Para que se adote a vertente que trata da dispensa por justa causa como
uma forma de punição é preciso tomar alguns cuidados, pois se considerada a
evolução histórica do direito do trabalho, é de fácil percepção que as relações de
emprego passaram a ser tratadas como obrigacionais ao invés de relações
acobertadas pelo direito real (nas quais o empregado era considerado um objeto do
empregador).
Atualmente, é inadmissível que o empregado seja considerado mero
objeto do poder sancionador do seu empregador, com vistas a assegurar apenas e
tão-somente os objetivos perseguidos pelo empreendimento, deixando de lado a
autonomia da vontade, hoje imperativa no âmbito das relações contratuais,
mormente nas relações de emprego.
É preciso que não se perca de vista a autonomia que o empregado detém
no âmbito da relação de trabalho, sob pena de se restringir a análise dos contratos
de trabalho a uma relação na qual o empregador tem total domínio do empregado
e do comportamento por ele adotado, podendo dispensá-lo por razões ligadas,
inclusive, à esfera íntima do obreiro.
Deve-se considerar a dispensa por justa causa como uma penalidade
disciplinar, sem perder de vista que a sua aplicabilidade deve se restringir àquelas
hipóteses em que a lei, os princípios gerais de direito, os usos e costumes e a ética
profissional apontem as condutas adotadas pelo empregado como atentatórias à
manutenção do pacto laboral e à prestação de serviços de modo saudável, probo e
condizente com a função social do contrato.
Por fim, cumpre destacar que a teoria que melhor explica a dispensa por
justa causa enquanto penalidade disciplinar foi encabeçada por Durand e
Jaussaud[10], que circunscrevem o poder disciplinar não como uma delegação do
direito de castigar ou punir, mas como uma qualidade inerente ao empregador, que
atuaria como complemento necessário ao poder regulamentar e ao direito de
direção, inclusive porque esta modalidade de poder (disciplinar) se forma de modo
espontâneo em qualquer organização social, sejam elas de caráter público ou
privado.
2.2 Elementos indispensáveis à caracterização do ato faltoso
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Dois elementos são essenciais à caracterização do ato faltoso praticado
pelo empregado com a finalidade de causar prejuízo na órbita moral e/ou
patrimonial do empregador, sendo um material e o outro volitivo[11].
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O elemento material reside na ação ou omissão praticada pelo empregado
e aferível no mundo sensível. O elemento volitivo, por sua vez, reside na esfera
psicológica do agente, pois consiste na vontade, intenção e resolução mental do
empregado ao praticar o ato considerado grave.
Não se há falar em ato faltoso se inexistentes quaisquer desses elementos.
A tão só prática do ato material sem a intenção volitiva de causar prejuízo ao
empregador, não enseja, por si só, a responsabilização do empregado. Também a
mera intenção de ocasionar o prejuízo não é passível de responsabilização sem que
haja a prática consumada de ato material, sensível à verificação no mundo dos fatos.
Assim, para que se possa chegar a uma conclusão efetiva acerca das
condutas que ensejam a dispensa por justa causa, deve-se partir, inicialmente, para
a investigação acerca daquilo que a doutrina considera “falta grave” ou, mais
precisamente, “ato faltoso”, bem como quanto à possibilidade de se utilizar destas
expressões como sinônimos, como faz boa parte dos operadores jurídicos.
2.3 Justa causa x Falta grave
Conquanto a doutrina e a jurisprudência utilizem, costumeiramente, as
expressões “justa causa” e “falta grave” como sinônimos, alguns autores defendem a
existência de determinadas peculiaridades que, se forem cuidadosamente
esmiuçadas, demonstram as diferenças entre os dois conceitos.
Sirvo-me da definição dada por Mauricio Godinho Delgado para do
instituto da justa causa a fim de traçar a distinção supracitada: “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.”[12]
A falta grave, por sua vez, tem seu conceito traçado pela própria CLT, no
capítulo que trata da estabilidade no contrato de emprego, no art. 493, in verbis:

“Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se
refere o art. 482, quando por sua repetição ou natureza
representem séria violação dos deveres e obrigações do
empregado.”
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Do conceito legal em tela, extrai-se a conclusão de que a falta grave
somente diz respeito ao trabalhador agraciado com a estabilidade no emprego,
enquanto a justa causa guarda relação com o empregado que não faz jus a garantia
semelhante. O mesmo se repete quando da redação do artigo 543, § 3º da
consolidação, quando explicita que a estabilidade provisória conferida ao dirigente
sindical autoriza o seu afastamento apenas se o empregado protegido incorrer na
prática de “falta grave” nos termos da lei.
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Nesse sentido é o entendimento esposado por Wagner D. Giglio, que
embora admita que, na prática forense, justa causa e falta grave são utilizadas
indiscriminadamente como expressões sinônimas, perfilha entendimento no sentido
de que distinção legal impõe ao intérprete a diferenciação os conceitos: falta grave
é a justa causa que, por sua natureza ou repetição, autoriza o despedimento do
empregado estável (CLT, art. 493).
Disso também não diverge José Martins Catharino[13], que conclui que a
CLT deixa clara a diferença de grau ou intensidade entre justa causa e falta grave,
servindo aquela como razão para a despedida do empregado instável e esta para a
resolução do contrato de trabalho havido com o empregado estável.
Logo, observa-se uma diferenciação quanto à incidência dos institutos,
podendo-se afirmar que a justa causa incide propriamente sobre os contratos de
emprego pactuados com empregados não estáveis enquanto a falta grave é passível
de incidência nos contratos entabulados com empregados protegidos pela
estabilidade no emprego, nos termos da norma celetista[14].
Por outro norte, em que pese a distinção formal observada entre os
institutos, a análise da questão nos permite concluir em resumidas linhas que, se
analisadas sobre a ótica do contrato de emprego como um todo, justa causa e falta
grave traduzem o grau de reprovabilidade pelo empregador, da conduta levada a
efeito pelo empregado, seja ele estável ou não, deixando transparecer a quebra dos
elementos essenciais à manutenção do vínculo jurídico entre os contratantes (boafé, obediência, confiança, observância das normas legais e contratuais) e,
consequentemente, conduzindo ao o término do pacto laboral.
Nesse sentido, são elucidativos os ensinamentos de José Afonso
Dallegrave Neto e Cláudia Salles Vilela Vianna, para quem: “É inadmissível imaginar

que a falta caracterizadora da resolução do contrato do empregado estável tenha
que ser mais grave do que a falta praticada pelo empregado que não goza de
estabilidade. O ato considerado faltoso ao ponto de justificar a resolução é
exatamente o mesmo para o empregado estável ou não estável. Logos, o ato de
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indisciplina ou os atos que configuram desídia serão exatamente os mesmos para
autorizar a rescisão por justa causa do estável e do não estável. Não há qualquer
gradação ou graduação. A gravidade e proporcionalidade são exatamente as
mesmas. Destarte, não há justificativa para asseverar que a expressão falta grave
pressupõe a necessidade de inquérito judicial, ao contrário da justa causa que
subentende indispensável o inquérito.”[15]
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3. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DA DISPENSA POR
JUSTA CAUSA AO TRABALHADOR
A principal consequência prática decorrente da aplicação de dispensa por
justa causa ao empregado é a perda dos direitos das verbas indenizatórias, nos
termos do que preconiza a Súmula nº 73 do TST[16].
Assim, aplicada a dispensa por justa causa ao empregado, este perderá o
direito à percepção das seguintes verbas rescisórias: férias proporcionais, aviso
prévio, 13º salário proporcional. Além disso, não poderá sacar o FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço), não terá direito a multa de 40% e não poderá usufruir
do seguro desemprego.
4. A JUSTA CAUSA SOB O ENFOQUE HISTÓRICO
Nos mesmos moldes do que se observa com relação a tantos outros
institutos jurídicos inerentes ao Direito do Trabalho, a justa causa começou a ser
objeto de preocupação da sociedade e dos operadores do direito a partir da
revolução francesa ocorrida em 1760, que foi a partir de quando passo-se a observar
um cenário de intensa exploração e rotatividade de mão-de-obra[17].
Foi nesse contexto que começaram a surgir as primeiras preocupações
com os direitos do trabalhador, ensejando uma intensa participação do Estado na
ordem econômico-social, assim como o surgimento de uma legislação protecionista.
No século XX, o reflexo dessa realidade cada vez mais crescente se fez
presente na teoria geral dos contratos, chegando a dar lentos passos em direção à
especificação do que mais tarde se denominaria de “contrato de trabalho”.
Foi então que surgiu, também no cenário europeu, a denominada “teoria
institucional da empresa”, da autoria de Paul Durand[18], segundo a qual a empresa
deveria ser considerada como uma verdadeira comunidade de trabalho, na qual
prevaleceria a figura do empregador como dirigente da prestação pessoal de
serviços, estando, por isso, investido de prerrogativas de um poder legislativo e
também disciplinar.
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De acordo com Paul Durand, a estabilidade deveria ter vestes de
propriedade do empregado, sendo que, sob o seu ponto de vista, o correto seria o
trabalhador permanecer no emprego desde a data da sua admissão, até a
aposentadoria, com a única exceção no caso de o empregador vir a cometer falta
grave apta a justificar a despedida.
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Em que pesem as brilhantes proposições de Paul Durand e de outros
juslaboristas europeus, estas sequer chegaram a ter repercussão no cenário europeu,
haja vista que foram brutalmente obstaculizadas pela classe patronal, tendo sido
vencidas pela concepção neocapitalista de domínio absoluto da classe empregadora.
Ressalte-se que, embora fracassadas na prática, as ideologias
protecionistas ensejaram o surgimento de institutos hoje relevantes para o cenário
da tratativa laboral, tais como a indenização por tempo de serviço e a suspensão do
contrato de trabalho.
A partir da 2ª Guerra Mundial, as preocupações com a garantia de
emprego foram se acentuando gradativamente, até atingirem à concepção moderna
de valorização da estabilidade no emprego enquanto garantia dos trabalhadores,
firmada com base no princípio da continuidade da relação de emprego[19].
Passaram a surgir, assim, em vários países não só do continente europeu,
como de todo o mundo, leis com o objetivo de garantir a vedação à dispensa
arbitrária, com a exceção da possibilidade de dispensa do empregado em caso de
configurada justa causa.
No cenário nacional, a primeira tentativa de concessão de estabilidade foi
inserida no ordenamento jurídico por meio de uma emenda apresentada a um
projeto legislativo que visava impedir a despedida de operários após 5 anos de
prestação de serviços, a menos que houvesse a comprovação da prática, por este, de
infração grave para a qual houvesse previsão de dispensa.
Ao legislador ordinário foi determinada a elaboração de dispositivos
legais que garantissem estabilidade aos empregados de empresas jornalísticas, bem
como aos trabalhadores dos estabelecimentos de ensino particular, sendo que, após
a edição de inúmeras leis acerca da estabilidade e demais garantias estendidas aos
trabalhadores, foi aprovado o Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943, no qual
foi inserido capítulo especial tratando da estabilidade (capítulo VII do Título IV, arts.
492 a 500).
5. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO INSTITUTO NO BRASIL
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A dispensa por justa causa enquanto penalidade aplicável aos
trabalhadores foi tratada pelo ordenamento jurídico pátrio inicialmente como uma
preocupação inerente ao Direito Civil e Comercial, no trato de contratos em geral,
sem que houvesse uma explanação maior e mais detalhada dos contratos no âmbito
das relações de trabalho e/ou de emprego.
O Código Civil de 1916 foi suma importância para a matéria em questão,
pois era o diploma aplicável quando se verificavam, no caso concreto, hipóteses
autorizadoras da dispensa por justa causa, que se resolviam com embasamento nas
disposições acerca das obrigações em geral.
Conforme ensina Sérgio Pinto Martins[20], o artigo 5º da Lei nº 62, de 5
de junho de 1935 foi o antecedente legislativo da CLT quanto à enumeração das
hipóteses de justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador.
Atualmente, o artigo 482 da CLT traz em seu bojo as principais hipóteses
de atos considerados graves a ponto de ensejar a justa causa, quais sejam: 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 e l) prática constante de jogos de azar.
Em 27 de janeiro de 1966, foi acrescido ao artigo 482 da CLT, por meio do
Decreto-Lei nº 3, um parágrafo único que elencou como hipóteses ensejadoras da
rescisão do contrato de trabalho por justa causa, além das já previstas nos incisos
do caput do artigo, a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo,
de atos atentatórios contra a segurança nacional, sendo que, atualmente, apenas a
primeira delas tem aplicação prática.
É cabível mencionar ainda, outras hipóteses[21] consagradas pela
doutrina e, não elencadas no dispositivo legal supra que, igualmente, ensejam a
rescisão do contrato de trabalho por justa causa e serão estudadas de modo mais
detalhado em capítulo posterior. São elas: a) a não observância das normas de
segurança e medicina do trabalho e o não uso dos EPIS (art. 158, parágrafo único da
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CLT); b) recusa do empregado, sem causa justificada e, em casos de urgência ou de
acidente na estrada de ferro, à execução de serviço extraordinário (art. 240, parágrafo
único da CLT); c) falta reiterada do pagamento de dívidas, aplicável exclusivamente
ao bancário (art. 508 da CLT); d) movimento grevista deflagrado sem observância às
disposições contidas na Lei nº 7.783/89; e) declaração falsa sobre o percurso
abrangido pelo vale-transporte ou o seu uso indevido (art. 7º, § 3º, do Decreto nº
95.247/87) e f) desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz ou na ausência
injustificada deste à escola, desde que implique na perda do ano letivo (art. 433, I e
II, da CLT).
6. ABORDAGEM DA JUSTA CAUSA PELA CONVENÇÃO Nº 158 DA OIT
O art. 4º da Convenção nº 158 da OIT traz interessantes disposição acerca
da aplicabilidade nos contratos de trabalho. A norma em questão dispõe que:

“Não se porá fim à relação de trabalho de um trabalhador, a
menos que exista para isso uma causa justificada relacionada
com sua capacidade ou sua conduta ou baseada nas
necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento
ou serviço.”
A norma de âmbito internacional contemplou, expressamente, como
motivos válidos e juridicamente aceitáveis para o término do contrato de trabalho, a
presença de causas que, devidamente justificadas, demonstrassem, a
incapacidade[22] do trabalhador para o exercício das atribuições inerentes ao cargo
ocupado, a adoção por ele de uma conduta inadequada e/ou não aceita pelo
empregador para a permanência do empregado na empresa ou, ainda, causas de
ordem econômica, tecnológica, estrutural, ou similares.
Cumpre destacar que, especificamente no que concerne à conduta do
trabalhador, a norma em questão pretendeu dar destaque àquelas faltas praticadas
pelo empregado em flagrante violação da disciplina, podendo ser, inclusive,
fracionadas, em duas modalidades[23], quais sejam: a) as que compreendem um
descumprimento inadequado das tarefas ajustadas e b) as que se referem a um
comportamento inapropriado e descabido no ambiente de trabalho, de modo que
possa acarretar perturbação da ordem nos trabalhos, prejudicando, assim, o
cumprimento das tarefas pelos demais empregados.
Interessante destacar a previsão contida no art. 7º da mesma Convenção,
que traz em seu bojo a possibilidade de ampla defesa por parte do empregado,
sempre que lhe for imputada uma das modalidades de aplicação da justa causa, pois
prevê que a despedida do trabalhador, motivada por sua conduta ou deficiente
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rendimento não deve ser efetivada antes que lhe seja oferecida oportunidade para
se defender das acusações formuladas pelo empregador, a menos que não seja
razoável pedir-se ao empregador que lhe conceda esta possibilidade. [24]
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Também consta na Convenção em destaque a incumbência ao
empregador, quanto ao ônus de provar a existência de uma causa justa para a
aplicação da penalidade de rescisão do contrato ao empregado, conforme o definido
pelo art. 4º da Convenção.
A Convenção nº 158 foi ratificada pelo Brasil em 4 de janeiro de
1995, após a aprovação desta pelo Congresso Nacional, sendo que, sua eficácia
somente ocorreu com a publicação oficial do texto normativo por meio do Decreto
de promulgação nº 1.855 de 10/04/1996.
7. ASPECTOS GERAIS RELATIVOS À APLICABILIDADE DA MEDIDA PUNITIVA
7.1 Forma de aplicabilidade
A maior parte da doutrina deixa claro que, para que fique configurada a
rescisão do contrato de trabalho por justa causa obreira, basta que o empregador
profira declaração de vontade dando ciência disto ao empregado[25]. Não há,
portanto, a exigência de que o ato da dispensa seja levado a efeito com a observância
de qualquer formalidade específica. A única ressalva legal nesse sentido, diz respeito
à dispensa por justa causa operada em razão do cometimento de falta grave pelo
empregado estável, hipótese em que a CLT exige a apuração do ato faltoso através
de inquérito judicial, na forma do art. 494, caput, in fine e arts. 853 a 855, todos da
CLT.
Amauri Mascaro Nascimento[26] dá ênfase ao fato de que da CTPS
constará apenas a baixa do contrato de trabalho, sem a menção do motivo que
ensejou o término do vínculo, uma vez que a CLT no parágrafo 4º do art. 29, veda
expressamente a existência de anotações desabonadoras da conduta dos
trabalhadores no referido docmento, sob pena de causar sérios transtornos ao titular,
uma vez que a possibilidade de fazer prova quanto à justiça das anotações seria
praticamente inexistente.
7.2 Local e momento de prática do ato faltoso
É sabido que a formação de vínculo empregatício pode ocorrer tanto para
o exercício da atividade laboral no âmbito do estabelecimento do empregador, como
fora dele (nos casos de teletrabalho, trabalho realizado no domicílio do prestador,
trabalho externo, etc.).
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A fim de delimitar o espaço físico ou, o ambiente a ser considerado como
local sob a incidência do poder diretivo do empregador, a doutrina trabalhista passou
a considerar o fenômeno da “irradiação da empresa”[27], segundo o qual, o
empregador lançaria mão do poder diretivo não somente nas localidades onde a
prestação laboral é exercida, como naqueles em que eventualmente pudesse ser
constatada falta relacionada à prestação do trabalho e passível de punição (zona de
influência[28]).
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Por essa vertente, não basta que o empregado se afaste fisicamente do
local de prestação de serviços para que esteja imune à aplicação de eventual
penalidade pelo empregador. Deve-se observar se, além de estar fora do local e
horário de prestação de serviços, o ato praticado pelo empregador teve causa
fundada em acontecimentos ligados ao trabalho, pois, em caso positivo, deve haver
uma relativização na análise dos efeitos da conduta faltosa, de modo que se possa
perquirir quanto à possibilidade de interferência no posto de trabalho, ou mesmo,
de prejuízo ao empregador ou empresa. Nesse sentido é a jurisprudência do
TST, verbis:

“O ambiente de trabalho não termina ex abrupto, uma vez
transposto o portão da fábrica. Dá-se como uma “irradiação”
daquele ambiente que, evidentemente, não pode ter fixada a
priori em metros ou centímetros, e cuja apreciação fica
entregue ao prudente arbítrio do juiz. Toda vez que a conduta
do empregado seja capaz de destruir os pressupostos
fiduciários da relação de emprego, tornando impôs
ível a continuação do contrato, não pode o juiz ignorá-la. Ora, no
caso, a agressão, covarde e injustificada, à saída do serviço e
por motivos ligados à prestação de trabalho, havia de
repercutir, necessariamente na relação contratual.” [29]
Costumeiramente, o critério a ser observado para a adequação ou não de
determinado local sob a insurgência do poder diretivo do empregador é dado pelo
juiz, no momento de apreciação dos pedidos que têm como causa principal a
dispensa por justa causa.
Wagner Giglio, em obra[30] que trata da justa causa, propõe o seguinte

critério: “a influência do estabelecimento deverá ir até onde uma hipotética terceira

pessoa, postada nas cercanias do estabelecimento e desconhecida das partes,
observando o trabalhador, reconheça nele um empregado daquela determinada
firma, sem grande esforço mental.”
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O mesmo autor ressalta que, quando se trata de empregado que exerce
suas funções em ambiente externo e com a obrigatoriedade de comparecimento na
empresa no início e fim do expediente, deve-se entender que estes estão a serviço
do empregador no interregno entre os horários estipulados para comparecimento
na sede da empresa.[31]
Com relação àqueles que prestam serviços externamente, porém, sem a
obrigatoriedade de comparecimento na empresa, deve-se considerar como de
efetiva prestação de serviços apenas o período em que o obreiro estiver no estrito
exercício das suas atribuições, aplicando-se o mesmo ao trabalhador que presta
serviços no seu próprio domicílio.[32]
No que toca ao horário de trabalho, a doutrina tem entendido que,
considera-se ato faltoso, aquele praticado não só durante o horário regularmente
estipulado para a prestação do serviço, mas aquele ocorrido durante a prorrogação
de horário. Ou seja, prevalece a noção de serviço efetivo e não o conceito de jornada
normal de trabalho.
Questão curiosa é a da incidência do poder diretivo nos horários em que
a prestação dos serviços é interrompida, quando o autor usufrui do intervalo para
descanso no mesmo recinto em que são prestados os serviços[33]. Nesse lapso
temporal, Wagner Giglio[34] destaca a necessidade de se considerar a existência de
um meio termo no que toca à subordinação do empregado às ordens do
empregador e vice-versa. Na situação exposta, não é dado ao empregador o direito
de proferir ordens afetas à prestação laboral em si, podendo, no entanto, expedir
determinações de caráter genérico, afetas ao local onde será usufruído o descanso,
tais como a proibição do cigarro, de algazarras possam atrapalhar o descanso dos
outros colegas, entre outras.
Merece destaque um julgamento interessante no qual um conflito de
direitos – entre o direito à vida e o direito do reclamante de usufruir do seu intervalo
intrajornada – resultou na manutenção da dispensa por justa causa aplicada pelo
empregador, verbis:

“DISPENSA POR JUSTA CAUSA PAUTADA EM CONDUTA
DESIDIOSA. GRAVIDADE CONFIGURADA. A dispensa com justa
causa operária é medida extrema tomada pelo empregador
para a extinção do contrato de trabalho, imputando ao
trabalhador restrições financeiras e qualitativas. A terminação
ocorre com a quebra da qualidade essencial desse tipo
contratual, qual seja, a colaboração. Como contrato de
colaboração onde o elemento fiducial é sua característica
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inerente, necessário que efetivamente o ato perpetrado torne
insubsistente o vínculo de emprego. As medidas punitivas
disponíveis pelo empregador são a advertência, a suspensão e
a dispensa. Ainda que doutrina e jurisprudência acenem pela
possibilidade de dispensa sem que haja anteriormente
advertido ou suspenso o empregado, imprescindível que, de
fato, a comprovação seja plena e incisiva sobre o ato
perpetrado e que tal ato torne insubsistente o contrato de
trabalho. Desse modo, para que haja a dispensa do trabalhador
baseada em conduta desidiosa, necessário que as provas sejam
contundentes acerca do ato praticado pelo trabalhador e,
ainda, que a gravidade retire toda a qualidade de colaboração
do contrato de trabalho. No caso dos autos, o Reclamante
laborava para uma fundação de saúde comunitária e, mesmo
diante de uma situação emergencial, envolvendo a saúde de
um recém-nascido, recusou-se a fazer uma pausa em seu
horário de almoço para prestar o atendimento necessário
àquela eventualidade. Logo, por ter agido em manifesta desídia
quanto ao exercício das suas atribuições normais ainda que
fora do horário regular de trabalho transgredindo, inclusive, o
direito do paciente à vida, para salvaguardar um direito seu, de
equivalência inferior, o Autor provocou a quebra total da
fidúcia entre ele e o empregador, o que tornou insubsistente o
contrato de trabalho.”[35]
No caso em tela, ficou evidenciado o conflito entre o direito à vida da
criança que necessitava com urgência de um medicamento e o direito do reclamante
de usufruir do seu intervalo intrajornada.
Ao proferir o julgamento, o Tribunal entendeu por bem sopesar os direitos
em conflito, sem deixar de lado a situação emergencial que embasou o
acontecimento, e decidiu manter a justa causa aplicada ao reclamante, sob o
fundamento de que, ao deixar de fornecer o medicamento necessário para o
salvamento da saúde do recém nascido, o obreiro quebrou totalmente a fidúcia
inerente ao contrato de trabalho, pois naquele instante, levando-se em conta o local
de trabalho (um hospital, no qual a luta pela vida é uma batalha diária), a situação
emergencial (recém nascido em risco de morte) a conduta ideal a ser tomada pelo
empregado seria a de dar uma breve pausa em seu almoço para fornecer o
medicamento e, feito isso, retornar ao gozo do seu descanso que poderia, inclusive
ser elastecido pelos minutos gastos com o fornecimento do remédio.
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A decisão em questão demonstra que nas demandas em que se discute a
plausibilidade da aplicação da justa causa, deve-se ater não só aos aspectos objetivos
e subjetivos traçados pela doutrina, como aos meandros da situação fática em que
estão inseridas as partes, bem como à medida de razoabilidade utilizada por estas
pela forma como agiram no caso concreto.
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7.3 Ônus da prova
Analisando conjuntamente os artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo trabalhista por força do art. 769 da CLT,
extrai-se que, na hipótese do autor ajuizar reclamação trabalhista, pleiteando, entre
outros direitos, a sua reintegração ao quadro de empregados da empresa ou, a
reversão da dispensa por justa causa que lhe foi aplicada para dispensa sem justa
causa, incumbirá ao empregador, o ônus de produzir provas quanto à prática pelo
autor, de ato suficientemente grave, apto a ensejar a dispensa deste por justo motivo,
enquadrando-se a conduta deste num dos tipos legais previstos no art. 482 da CLT
ou nas faltas graves descritas em outros artigos do texto celetista ou, ainda, em
outros diplomas legais.
A Súmula nº 212 do TST esclarece que o princípio da continuidade da
relação de emprego, constitui uma presunção favorável ao empregado, cabendo ao
empregador fazer prova da forma como se deu o término do contrato de trabalho.
A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de que determinados
privilégios conferidos ao empregado pelo direito material do trabalho, passaram a
ser aplicados também no âmbito do direito processual, através do instituto da
“inversão do ônus da prova”, difundido com notável intensidade a partir da vigência
do Código de Defesa do Consumidor, que garantiu a inversão do ônus da prova ao
hipossuficiente. [36]
Evaristo de Moraes[37] em pertinente observação aduz que, na hipótese
de dispensa por justa causa o ônus da prova compete ao empregador, pois além da
prática do ato faltoso ter sido por ele alegada, este se encontra em posição mais
cômoda para a produção da prova, se considerado em face do empregado (parte
dependente/hipossuficiente da relação de emprego).
É muito usual que dispensas desse tipo sejam anuladas judicialmente,
especialmente por falta de provas, pois a manutenção da dispensa por justa causa
pelo Poder Judiciário enseja prova robusta do cometimento de falta grave pelo
trabalhador.
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Logo, conclui-se que ao Magistrado compete, levando em conta, além do
entendimento consolidado acerca do ônus da prova aplicável aos casos em que a
demanda gira em torno da justa causa, valorar cuidadosamente as provas produzidas
pelas partes, com vistas a proferir uma decisão que se aproxime do ideal de justiça e
do esperado pelo legislador pátrio.
8. CONCLUSÃO
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Muitas são as conclusões às quais se pode chegar após toda a exposição
sobre o tema objeto desta pesquisa. Em primeiro lugar, analisando o histórico da
aplicação da dispensa por justa causa ao empregado, é facilmente notável a evolução
do pensamento do homem em relação ao tema. A evolução do pensamento humano
nesse contexto foi marcada pela substituição da figura do empregador, antes visto
como predominante em relação ao empregado, pela prevalência do trabalhador,
enquanto pólo passivo da relação de trabalho, a quem foi conferido, ainda que
gradativamente o direito à estabilidade no emprego, tendo a falta grave como
exceção.
Embora esse pensamento tenha evoluído, ainda hoje nos deparamos com
demonstrações diárias de despedidas impostas injustamente aos empregados, sob o
manto da justa causa, por meio das quais o empregador busca se eximir da quitação
dos direitos trabalhistas.
É por essa razão que o presente estudo traz à tona a conclusão de que o
empregador deve se servir de todo o embasamento fático que estiver ao seu alcance
e, em especial de uma considerável dose de razoabilidade, no momento da aplicação
da dispensa por justa causa ao empregado, analisando cuidadosamente se restaram
atendidos os requisitos essenciais à caracterização da falta grave, tais como:
gravidade do ato faltoso, imediatidade ou atualidade, proporcionalidade entre o ato
faltoso e a punição aplicada, tipicidade, entre outros.
Outra acepção importante, e incansavelmente abordada neste estudo, é a
de que para cada uma das modalidades de dispensa por justa causa previstas no
ordenamento jurídico (seja na CLT ou na legislação esparsa), competirá ao
empregador observar outros aspectos inerentes ao caso concreto, tais como, local e
momento da prática do ato faltoso, conduta antecedente do empregado, nexo entre
a falta praticada e o prejuízo causado ao trabalho, etc.
Somente mediante uma cuidadosa análise de cada caso concreto,
levando-se em conta a intenção do legislador em ver banidas do cenário juslaboral
determinadas condutas e a gravidade efetiva de cada uma das modalidades de
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dispensa por justa causa perante o contrato de trabalho em questão, é que se poderá
atingir o nível de cuidado que deve permear a dispensa em questão.
Conclui-se ainda, que ainda que constem na CLT ou mesmo em algumas
leis esparsas, há inúmeras modalidades de dispensa sem justa causa que não mais se
aplicam à era contemporânea, seja por questões de evolução comportamental ou
legislativa, o que deve ser cuidadosamente observado pelo empregador sempre que
este recorra à lei como embasamento para a aplicação da dispensa. A jurisprudência
e a doutrina representam os mais importantes meios de constatação desta realidade
inovadora e porque não dizer, progressista.
Quanto às hipóteses de dispensa por justa causa aplicáveis ao empregado,
previstas no art. 482 da CLT, a mais importante conclusão a que se chega é a de que,
em que pese a objetividade das condutas nele previstas, o mundo real dos fatos não
só permite, como demonstra a variedade de situações em que podem ser aplicadas,
bem como a necessidade de cuidado quanto à capitulação, já que muitas delas se
confundem.
Ainda, com relação ao principal dispositivo legal sobre o tema deste
trabalho, é indispensável que se registre que a caracterização das condutas nele
descritas exige, na maioria dos casos a repetição do cometimento da falta, tratandose dispensa abusiva, aquela operada mediante a prática de apenas uma falta grave,
situação passível de ocorrência em casos extremamente isolados.
É, também, forçoso concluir que, diversamente do que pensa a maioria
das pessoas, o papel do magistrado na análise da dispensa por justa causa se
restringe à verificação quanto à correta aplicação desta modalidade de dispensa,
análise que se faz pelo enquadramento do fato ocorrido no mundo sensível, com
uma das modalidades legalmente tipificadas. Não compete ao magistrado a escolha
da penalidade a ser aplicada ao empregado, pois caso assim fosse, se estaria
conferindo ao juiz a possibilidade de fazer uso do poder disciplinar que é restrito ao
empregador, como uma das vertentes do poder empregatício.
Por fim, destaca-se como a principal conclusão deste estudo, a
necessidade de que os magistrados, quando do julgamento das causas trabalhistas
que tratam de hipóteses de dispensa por justa causa, assim como ao empregador,
tenham a necessária sensibilidade para, seguindo os ditames da lei, agirem pautados
na ponderação e na razoabilidade, analisando cuidadosa e detalhadamente a
situação de cada empregado de acordo com os meandros da situação fática que
envolve as partes, passível de redundar na aplicação da dispensa por justa causa, sob
qualquer que seja o fundamento.
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: GARANTIAS BÁSICAS E PRINCÍPIOS
FRENTE AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS
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ITALO NOGUEIRA DE MORO
Resumo: O presente trabalho foi dedicado à análise do direito do consumidor frente
ao avanço das relações de consumo, abordando suas garantias básicas e princípios,
bem como, à sua evolução conceitual e procedimental ao longo do tempo,
embasados pelas diretrizes da lei 8.078/90. Com o objetivo de demonstrar as suas
consequências na vida, tanto dos consumidores quanto dos fornecedores, buscouse ajustar às novas imposições, atendendo aos envolvidos de forma isonômica. Nesse
sentido, foi possível observar as mudanças após a Constituição Federal de 1988,
alicerçando as inovações efetuadas pelo Código Civil de 2002, que serviu para
fortalecer as relações consumeristas. Ademais, houve a análise dos impactos do dano
eficiente e da propaganda enganosa, que se encontram na contramão das correntes
doutrinárias e jurisprudenciais, que a priori, foram objetos utilizados neste estudo.
Por fim, além de esclarecer os meios de acesso à justiça pelo consumidor lesionado,
foi exposto que os legisladores buscaram seguir, em regra, o melhor interesse das
relações, valorando os laços interpessoais construídos em nossa sociedade.
Palavras-chave: Relação de consumo. CDC. Consumidor. Princípios. Garantias
básicas.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho tem como objetivo analisar o Código de Defesa do
Consumidor, leia-se, relação de consumidor e fornecedor, que vem sendo cada vez
mais notória no contexto brasileiro. Isso se deve ao fato de que nossa sociedade se
encontra em uma crescente evolução, e, portanto, é incontestável que as relações
consumeristas estão aumentando.
Ademais, além de todos artigos taxados em lei, observa-se que o CDC é um
código principiológico, que visa buscar o equilíbrio das relações, uma vez que por
ter adotado um sistema de cláusulas abertas, consegue prevê, em regra, todas
situações possíveis de ocorrer em uma sociedade.
Nesse ínterim, é discorrido no artigo sobre os direitos dos destinatários finais
de produtos ou serviços, de forma que tenham cada vez mais consciência e
responsabilidade em como se comportar em situações de litígio, o que preserva os
seus interesses sociais e evita que sejam enganados, em especial pela propaganda
enganosa ou pelo dano eficiente.
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Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamim relatam que
destinatário final é:
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(...) o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao
adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final
fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção
(destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o
bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor
final, ele está transformando o bem, utilizando o bem,
incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por
sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no
seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço,
como insumo da sua produção. (2006, p. 83/84)
Por fim, para que seja ainda mais efetiva a utilização dos meios deste código,
é demonstrado o quão benéfico pode ser a utilização dos meios de proteção ao
consumidor, isso porque muitas vezes eles não conhecem o melhor caminho e
acabam desistindo de resguardar seus direitos.
1.SÍNTESE DA RELAÇÃO DE CONSUMO E O AMPARO DO CONSUMIDOR NO
BRASIL
Indubitavelmente, as relações de consumo são inerentes a todo ser humano
que habita a sociedade contemporânea, sendo irresoluto sua classe social, etnia,
religião e cultura. Observa-se que este meio de adquiri um produto e/ou serviço
acompanha a sociedade desde muito antes do nascimento do cristianismo, onde já
existia por exemplo troca de alimento entre as pessoas por produtos a qual
necessitavam.
Nesse sentido, é notório que para a concretização das relações de consumo
se faz necessário a existência de duas partes, sendo: consumidor e fornecedor. O
primeiro, em regra, adquire produto ou serviço que visem suas necessidades e
anseios. O segundo, produz produto para expor a venda ou presta serviço de forma
que atenda o consumidor.
Entendendo o avanço das relações, a Constituição Federal de 1988 se atentou
em evidenciar no seu texto as pretensões da sociedade pré regime militar,
oferecendo respaldo legal para que fosse promulgado o Código de Defesa do
Consumidor, Lei 8.078 de 1990, que por sua vez trouxe uma maior efetividade e
consciência das obrigações e direitos, tanto para os fornecedores quando para os
consumidores.
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Nota-se que a lei supracitada no início de sua redação se preocupou em
distinguir quem adquire produtos e/ou serviços de quem os fornece, veja:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Ademais, o referido código deixa expresso nos parágrafos do artigo 3º a
classificação de produtos e serviços:
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material
ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
O objetivo do Código de Defesa do Consumidor objetivou, a priori, normatizar
as relações e enraizar os seus princípios, tornando efetivo o exercício da cidadania e
fortalecendo os consumidores que deixaram de ser, ao menos sob o aspecto de
proteção legal, vulneráveis e hipossuficientes.
Outrossim, o CDC é um microssistema de proteção de defesa, com regras e
princípios próprios. Dessa forma, percebe-se que ele possui uma posição de
destaque no ordenamento jurídico, sendo uma norma supralegal que possui
princípios próprios. Ainda em tempo, vale ressaltar que em caso de eventual conflito
de normas, deverá ser aplicada a que melhor protege o vulnerável, tal como o artigo
7º descreve:
Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções
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internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade.
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Antes de adentrar aos seus princípios e garantias básicas, reitera-se que o art.
24º, nos parágrafos 1,2,3 e 4 da CF/88, permite que os Estados possam legislar sobre
matéria de consumo, entretanto, as normas só serão aplicadas quando o CDC for
omisso, não possui regramento próprio e se a legislação estadual não for oponível
aos seus princípios.
2.PRINCÍPIOS E GARANTIAS BÁSICAS DO CONSUMIDOR
No que se refere aos direitos do consumidor, a Constituição Federal de 1988
determina em seu art. 5, inciso XXXII, que o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor.
Desta forma, resguardado na carta magna, a lei 8.078 dispõe sobre as
proteções do consumidor, e seu art. 4º prevê:
Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de
associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
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d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica sempre
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com
vistas à melhoria do mercado de consumo;
V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios
eficientes de controle de qualidade e segurança de
produtos e serviços, assim como de mecanismos
alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos
praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e
criações industriais das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos
consumidores;
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de
consumo (Lei 8.078/90)
Além de todo respaldo jurídico taxado em lei, verifica-se que o código de
defesa do consumidor possui princípios que visam proporcionar o equilíbrio nas
relações consumeristas, atendendo de forma objetiva as necessidades dos
consumidores, levando em consideração sua saúde, segurança e dignidade, bem
como a transparência, informação adequada e repúdio a práticas abusivas, para que
desta forma exista transparência e harmonia entre as partes, leia-se, consumidores e
fornecedores.
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Antes de iniciarmos este tópico, é válido entender que princípio, no aspecto
conceitual, é a base da norma, a razão pela qual existe, o norte verdadeiro a ser
seguido pelo sistema normativo jurídico.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo, princípio é definido como:
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“Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce
dele, disposição fundamental que se irradia sobre
diferentes normas compondo-lhes o espírito e sentido
servido de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a
tônica e lhe dá sentido harmônico. ”
Diante do exposto, entendendo o que é princípio, citaremos brevemente
abaixo os mais importantes nas relações consumeristas, sendo: vulnerabilidade do
consumidor, hipossuficiência, intervenção estatal, boa-fé objetiva, informação,
publicidade, adequação, práticas abusivas, reparação integral e princípio do acesso à
justiça.

Vulnerabilidade do Consumidor: Previsto no artigo 4º, inciso I da Lei
8.0078/90, reconhece a fragilidade do consumidor como agente mais fraco das
relações. Este princípio estabelece quais vínculos contratuais estarão sob a assistência
desta lei e de seu sistema de combate ao abuso.

Hipossuficiência: Rizzatto Nunes cita que: “O significado de hipossuficiência
do texto do preceito normativo do CDC não é econômico, é técnico.” (2012, p. 852).
Sendo assim, a hipossuficiência é um conceito fático e deve ser averiguada em cada
caso. Além disso, observa-se que o art. 6º, inciso VIII, dispões sobre a inversão do
ônus da prova, como forma de proteção do consumidor.
“VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”

Intervenção Estatal: O Estado deve promover a defesa do consumidor,
elaborando normas que atendam ao interesse coletivo e fiscalizando se elas estão
sendo cumpridas. A ação governamental pode se dar por: Iniciativa direta; incentivos
à criação e desenvolvimento de associações representativas; presença do estado no
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mercado de consumo; garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Boa fé Objetiva: As partes devem se pautar na lealdade e cooperação entre
consumidor e fornecedor, objetivando abdicar os abusos praticados, cuidando para
que os interesses particulares não se sobreponham aos interesses sociais.
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Informação: O princípio da informação admite que as expectativas do
consumidor em relação a um produto ou serviço sejam alcançadas. O artigo 4º, IV,
do Código do Direito do Consumidor descreve que:
IV – educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com
vistas à melhoria do mercado de consumo”

Publicidade: Para Maria Helena:
“São aqueles que regem a informação ou mensagem
publicitária, evitando quaisquer danos ao consumidor dos
produtos ou serviços anunciados, tais como: liberdade, o
da legalidade, o da transparência, o da boa-fé, o da
identificabilidade, o da vinculação contratual, o da
obrigatoriedade da informação, o da veracidade, o da
lealdade, o da responsabilidade objetiva, o da inversão do
ônus da prova na publicidade e o da correção do desvio
publicitário. ”

Adequação: O princípio da adequação considera a qualidade e segurança dos
produtos e serviços oferecidos, buscando a uniformização dos interesses nas relações
de consumo, sob pena de responsabilização conforme disposto em lei.

Práticas abusivas: Este princípio se encontra no artigo 39º do CDC e objetiva
garantir que o fornecedor não venha agir de forma abusiva, aproveitando de sua
posição, observe:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:

Reparação integral: Por meio dele, o consumidor lesionado deve ser
ressarcido de forma integral. Este princípio encontra respaldo no artigo 6º do CDC,
que relata:
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VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Acesso à justiça: Encerrando nossa lista, por último e não menos importante
se encontra o acesso à justiça, que inclusive, se encontra protegido no artigo 6º,
inciso XII e XIII do CDC, veja:
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VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos
necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”
3. DANO EFICIENTE
Conforme o avanço da sociedade, é indubitável o aumento da relação de
consumo, no qual a todo momento estamos adquirindo produtos e/ou serviços.
Nesse sentido, nota-se que as empresas objetivam produzir e vender de tal forma
que pouco importa o que seja produzido, muito menos sua qualidade.
Os consumidores são a todos os momentos bombardeados por propagandas
que criam uma necessidade de adquirir produtos, a fim de produzir um consumo
desenfreado.
Nesse sentido, por diminuírem a qualidade em produtos e ou serviços, o
consumidor está frente aos riscos das falhas de produção que vão na contramão do
CDC, infringindo os direitos à saúde, à segurança, à integridade e à dignidade dos
consumidores.
Note que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso I, relata
que:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos;
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Henrique Avelino Lana e Daniel M. do Patrocínio, como juristas do ramo
empresarial, sabem bem que os fabricantes e fornecedores podem, mesmo sem
intenção, oferecer serviços ou produtos que divergem da obrigação assumida pelo
prestador, veja:
De fato, no exercício deste tipo de atividade, existe o risco
de que o serviço ou o produto, por uma inconsistência de
determinado processo de produção, atendimento ou
mesmo logística seja executado ou produzido de forma
inadequada, diversa da que fora contratada pelo
consumidor. Assim, pode ocorrer a completa inexecução
da obrigação assumida pelo prestador, pelo fabricante ou
fornecedor, ou mesmo a entrega viciada em favor do
consumidor.
Ademais, nota-se que os fornecedores, quando se enquadram nesta situação,
vão em desencontro com a lei, que resguarda os consumidores de possíveis lesão. O
jurista Rizzatto Nunes (2012) pontua:
Assim, se o consumidor não é considerado como uma
pessoa real, mas como um mero número que tem certo
valor econômico, não há mesmo necessidade de respeitálo e nem de enxergá-lo. A hipótese de perda de um cliente
não é vista como uma descontinuidade dos negócios nem
como um rompimento indesejado: basta que a situação
esteja prevista dentro do quadro estatístico que cuida da
inadimplência e das rupturas. Se estiver dentro do
previsto, não haverá preocupação. São números. O
consumidor é um número.
Portanto, o consumidor deve se atentar a todos os produtos e serviços prestados,
como por exemplo o contrato de adesão, para que sejam fornecidos de forma justa,
respeitando não só o código supracitado, mas todos os princípios envolvidos.
4.PROPAGANDA ENGANOSA
Inicialmente, reitera-se que a prática da publicidade enganosa e abusiva é
proibida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor Brasileiro, prevista no
artigo 37, caput e parágrafos 1,2 e 3. Veja:
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
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§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo
por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a
respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer
outros dados sobre produtos e serviços.
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§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória
de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o
medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da criança, desrespeita valores
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a
se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança.
§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é
enganosa por omissão quando deixar de informar sobre
dado essencial do produto ou serviço.
Legalmente falando, a publicidade enganosa é toda manifestação de caráter
publicitário que induza o consumidor ao equívoco, sendo disseminada tanto na
forma ativa quanto na forma passiva, leia-se, pode se encontrar ou não na
propaganda.
Ademais, o artigo 35 deste mesmo código, prevê que qualquer oferta diferente
da publicidade, assegura o consumidor com garantias pré-determinadas, sendo elas:
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre
escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de
quantia eventualmente antecipada, monetariamente
atualizada, e a perdas e danos.
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Por fim, cumpre salientar que é responsabilidade do consumidor investigar todo
o conteúdo do produto e/ou serviço antes da aquisição, atentando-se as palavras
pequenas e aos textos que possam ocultar informações, para que nenhum de seus
direitos sejam infringidos.
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5.MEIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR LESIONADO
O consumidor insatisfeito ou lesionado, em regra, por promessas não cumpridas,
serviço ineficiente, atraso na entrega e produto ou serviço com má qualidade, deve,
num primeiro momento, entrar em contato com o fornecedor para informá-lo da
divergência.
Até que haja este retorno, é de extrema importância que o cliente reúna todos
documentos necessários como o comprovante da compra e da insatisfação, bem
como todas as provas de tentativa de contato com a empresa.
Ademais, caso o protocolo de atendimento não seja resolvido, o consumidor
lesionado pode realizar as reclamações no Procon, nas Agências Reguladoras, nos
Juizados especiais cíveis ou na Justiça comum. Vale ressaltar que atualmente existem
plataformas digitais que facilitam o contato, como: Consumidor.gov e Reclame Aqui.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Historicamente, o Código de Defesa de Consumidor passou por vários
reajustes de acordo com cada momento que esteve presente na sociedade. Como
visto, o código supracitado vem deste antes o cristianismo, e perpassou por toda
nossa sociedade até os dias atuais.
Desta forma, a promulgação da Constituição Federal e do Código de Defesa
do Consumidor redimensionou esse assunto trazendo uma considerável
transformação conceitual e procedimental, com consequências positivas sobre a
matéria.
Outro relevante tópico abordado foi o dano eficiente e a publicidade
enganosa, que vai na contramão dos princípios e garantias básicas. Ademais, a Lei
9.078/1990 preocupou-se em estabelecer requisitos rígidos para as relações, visando
sempre a segurança e o bem-estar das partes envolvidas, promovendo ao máximo a
harmonia social.
Nessa vertente, foram expostas, em apertada síntese, as garantias básicas do
consumidor, assim como os seus princípios no ordenamento jurídico brasileiro.
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Observou-se então que o CDC foi uma conquista que passou por diversos
contratempos, sendo taxada em lei somente no mundo atual. Por esse motivo,
atualmente, o instituto é tratado com muita seriedade, sobretudo com os olhos
totalmente voltados as relações consumeristas, a fim de assegurar o consumidor e
ao fornecedor um amparo legal.
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RESUMO: A intenção o presente trabalho é identificar as premissas e fundamentos
utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para definir a competência dos municípios
brasileiros na esfera legislativa ambiental, a partir da análise de casos concretos
enfrentados e dos argumentos apontados pelos julgadores. Realizou-se, ainda,
pesquisa bibliográfica sobre os temas envolvidos, notadamente acerca da divisão de
competências legislativas adotadas pela Constituição da República de 1988 e do
federalismo de cooperação. Merece destaque, ainda, o detalhamento acerca da
teoria “presumption against preemption”, aventada nos julgamentos. Concluiu-se
pela necessidade de valorização da produção legislativa municipal como prioridade,
o que contribui para o aprimoramento do regime democrático participativo.
Cooperação.

1.Introdução
O presente trabalho trata da competência dos municípios brasileiros para
editar normas de Direito Ambiental, sob a perspectiva do STF (Supremo Tribunal
Federal), apresentando-se as premissas adotadas pela referida Corte para identificar
em quais situações são válidas as normas locais em detrimento da legislação
produzida pelas demais esferas federativas.
A técnica adotada pelo constituinte brasileiro, para a repartição de
competências legislativas, baseia-se no princípio da preponderância de interesses,
adotando-se um federalismo de cooperação que faz surgir um condomínio
legislativo entre todos os entes federativos: União, Estados, Municípios e Distrito
Federal.
Nesta perspectiva, busca-se compreender o que determina quando a lei
municipal está adstrita aos interesses locais e, portanto, pode ser considerada válida,
e quando ocorre a violação desse limite, com o reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei.
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Trata-se de questão relevante na medida em que envolve o próprio equilíbrio
federativo e a preservação de um direito fundamental de terceira dimensão, o que
suscita questionamentos que vão além da mera comparação de textos legais.
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Em algumas situações, entende o STF que deve prevalecer a decisão do
legislativo municipal, por envolver temas que dizem respeito às relações jurídicas
locais e não invadem a esfera legislativa federal ou estadual. Em outras, entretanto,
há reconhecimento de exagero por parte dos Vereadores, o que acaba por ensejar o
reconhecimento da nulidade das normas questionadas.
Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é, pois, investigar como o
STF vem resolvendo os conflitos que envolvem leis que tratam de emissão de
poluentes por veículos automotores, utilização de sacolas plásticas no comércio,
restrições ao uso de alguns agrotóxicos e possibilidade de queima de palha de canade-açúcar na agricultura.
Para alcançar tal escopo, foi realizado um estudo pormenorizado dos
fundamentos adotados pelos Ministros do STF, além de pesquisa bibliográfica
relativa aos temas correlatos.
2.A proteção constitucional ao meio ambiente
A Constituição Federal de 1988 traz uma gama de dispositivos na intenção de
proteger o meio ambiente, conceituando-o como um bem essencial à qualidade de
vida de todos.
O meio ambiente, portanto, não faz parte de um rol de bens públicos, no
sentido estrito de bens que pertenceriam aos entes públicos. Trata-se, na verdade,
de um bem pertencente a toda a coletividade, o que alcança todos os brasileiros e
estrangeiros residentes no País (CF/88, art. 5º, caput). É um direito transindividual, de
natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas, ligadas por uma
circunstância de fato.
A Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu artigo 3º, define
meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Ademais, a Resolução 306/2002 do CONAMA trouxe um conceito mais completo de
meio ambiente, abrangendo também o patrimônio cultural e artificial.
A obrigatoriedade de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado incumbe não somente ao Poder Público, mas também à coletividade. É
clara a intenção do constituinte de proteger tal bem tão precioso, não só para as
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pessoas vivas no presente, mas para as que ainda nascerão (princípio da proteção
intergeracional).
Algumas providências para assegurar a efetividade do direito ao meio
ambiente equilibrado, entretanto, são listadas no §1º do artigo 225 da Constituição
da República como incumbências unicamente do Poder Público:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida,
a
qualidade
de
vida
e
o
meio
ambiente;
(Regulamento)
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente;
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.
Ao Poder Público, portanto, foram destinados deveres que vão além da
simples destinação de áreas à preservação, envolvendo deveres que alcançam a
esfera da educação (inciso VI), das atividades empresarias (controle de produção,
comercialização e emprego de técnicas e substâncias), das políticas relativas à
localização dos estabelecimentos (inciso V), da bioética (inciso II) e da engenharia
florestal.
A definição de “Poder Público”, segundo o formato de Federação adotado no
Brasil, engloba todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), todos dotados de autonomia que abrange a autoadministração,
autolegislação e autogoverno.
3. Autonomia dos Municípios como entes federativos
Há corrente doutrinária que questiona a afirmação de que os Municípios
tenham passado a gozar de status de integrantes da Federação a partir da CF/88.
Afirma-se que o Senado Federal não possui representantes dos Municípios, não há
Poder Judiciário (como ocorre com os Estados e a União) e pode haver intervenção
de Estado-membro em Municípios. Sobre a exclusão dos Municípios do rol de entes
federados (questão que hoje não comporta mais discussões), colhe-se o
posicionamento de José Afonso da Silva (2005, p. 101)[1]:
“O Estado federal brasileiro está constitucionalmente
concebido como a união indissolúvel dos Estados, Municípios
e Distrito Federal (art. 1º). Foi equívoco do constituinte incluir
os Municípios como componente da federação. Município é
divisão política do Estado-membro. E agora temos uma
federação de Municípios e Estados, ou uma federação de
Estados? Faltam outros elementos para a caracterização de
federação de Municípios. A solução é: o Município é um
componente da federação, mas não entidade federativa. O
texto constitucional, contudo, explicita um princípio
fundamental do
Estado
federal:
o
princípio
da
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indissociabilidade. Ele integra o conceito de federação. Não
precisava ser expresso, mas alguns constituintes não
sossegaram enquanto não viram o texto expresso,
enxundiando e afeiando o art. 1º, sem nada acrescentar, até
porque o art. 18 já indica quais os componentes da federação,
que são aqueles mesmos indicados no art. 1º: Estados,
Municípios e Distrito Federal.”
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A despeito dessa afirmação, o mesmo autor defende que os Municípios
possuem autonomia :
“A autonomia municipal é assegurada pelos arts. 18 e 29, e
garantida contra os Estados no art. 34, VII, c, da Constituição.
Autonomia significa capacidade ou poder de gerir os próprios
negócios, dentro de um círculo prefixado por entidade
superior. E é a Constituição Federal que se apresenta como
poder distribuidor de competências exclusivas entre as três
esferas de governo (...). A autonomia municipal, assim, assenta
em quatro capacidades: (a) capacidade de auto-organização,
mediante a elaboração de lei orgânica própria; (b) capacidade
de autogoverno, pela eletividade do Prefeito e dos Vereadores
às respectivas Câmaras Municipais; (c) capacidade normativa
própria, ou capacidade de autolegislação, mediante a
competência de elaboração de leis municipais sobre áreas que
são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar; (d)
capacidade de autoadministração (administração própria, para
manter e prestar os serviços de interesse local).”
O Supremo Tribunal Federal sempre reafirmou a autonomia municipal, nos
mais variados contextos, de forma reiterada:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.892 do Estado
de São Paulo. Implementação da Política de Desenvolvimento
do Ecoturismo e do Turismo Sustentável. 3. Ofensa a
competência privativa dos municípios para legislar sobre
assuntos de interesse local. Inexistência. 4. Competência
concorrente para legislar sobre meio ambiente. Legislação
estadual que traça diretrizes gerais, sem interferir na autonomia
municipal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.

341

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

(ADI 3754, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 0307-2020 PUBLIC 06-07-2020)
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART.
75, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DE GOIÁS - DUPLA VACÂNCIA
DOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO - COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA MUNICIPAL - DOMÍNIO NORMATIVO DA LEI
ORGÂNICA - AFRONTA AOS ARTS. 1º E 29 DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. 1. O poder constituinte dos Estados-membros
está limitado pelos princípios da Constituição da República,
que lhes assegura autonomia com condicionantes, entre as
quais se tem o respeito à organização autônoma dos
Municípios, também assegurada constitucionalmente. 2. O art.
30, inc. I, da Constituição da República outorga aos Municípios
a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local. A
vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito
põem-se no âmbito da autonomia política local, em caso de
dupla vacância. 3. Ao disciplinar matéria, cuja competência é
exclusiva dos Municípios, o art. 75, § 2º, da Constituição de
Goiás fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a
capacidade de auto-organização e de autogoverno e limitando
a sua autonomia política assegurada pela Constituição
brasileira. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente.
(ADI 3549, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 17/09/2007, DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-102007 DJ 31-10-2007 PP-00077 EMENT VOL-02296-01 PP00058 RTJ VOL-00202-03 PP-01084)
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria n°
17/2005, do Estado do Maranhão, que altera e fixa os horários
de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam
bebidas alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e
autonomia que tornam apto o ato normativo para figurar como
objeto do controle de constitucionalidade. 4. Competência do
Município para legislar sobre horário de funcionamento de
estabelecimentos comerciais (art. 30, I, CF/88). Matéria de
interesse local. Precedentes. Entendimento consolidado na
Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente.
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(ADI 3691, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 29/08/2007, DJe-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-052008 EMENT VOL-02318-01 PP-00087)
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EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITO
DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. COMPETÊNCIA DO
MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE
LOCAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre
proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que
não afrontem legislação federal ou estadual. 2. No caso, o
Município do Rio de Janeiro, ao ampliar a publicidade ao
combate aos maus tratos às crianças e aos adolescentes e à
pedofilia, atuou no campo relativo à competência legislativa
suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, II da
Constituição Federal, complementando a proteção trazida pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) às
crianças e aos jovens cariocas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários
advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 1243834 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe128 DIVULG 22-05-2020 PUBLIC 25-05-2020)
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL
7.202/2016 DO RIO DE JANEIRO. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE
TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO
SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO
DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA
SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. As
regras de distribuição de competências legislativas são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de
centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da
predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a
presença do princípio da predominância do interesse,
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estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos
entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e
Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior
centralização de poder, principalmente na própria União (CF,
art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos EstadosMembros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Cabe ao
intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais
e locais e o respeito às suas diversidades como pontos
caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado
Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo. 4.
A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do
consumidor, estabelece competência concorrente entre a
União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela
editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou
complementar (art. 24, §§ 1º e 2º, da CF). 5. A Lei 7.202/2016 do
Estado do Rio de Janeiro não substitui a disciplina do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a
complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos
consumidores fluminenses em aspectos peculiares a exigências
locais, conforme faculta a Constituição Federal. 6. Ação Direta
de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 5462, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)
(...) reafirmação da importância do município em nosso
contexto constitucional, bem lembrado pelo Ministro Fachin,
agora alçado a integrante pleno de nossa Federação, é um
membro de pleno direito da Federação Brasileira. E, aqui, nesse
caso, temos exatamente isso, uma grande empresa atacadista,
que atua em todo o território nacional e, de certa maneira, se
utiliza de práticas que colocam em xeque o conforto, a
privacidade do consumidor, que é indefeso perante uma
imensa empresa como esta. O município age em prol do bemestar daqueles sobre os quais tem a responsabilidade de zelar.
[RE 1.052.719, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-9-2018, 2ª T,
DJE de 17-9-2019.]
O reconhecimento da autonomia municipal, portanto, já é questão pacificada
na jurisprudência e também na doutrina, salientando-se que o federalismo trazido
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na Constituição de 1988 diferencia-se da visão trazida nas outras constituições em
dois pontos principais: elevação do município a ente federativo e previsão de
conjunto de competências próprias aos municípios, relacionadas com os interesses
locais.
4. Repartição de competências e federalismo de cooperação
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As Constituições de 1946 e de 1967 traziam distribuição de competências
próprias e concorrentes, mas não previam competências residuais e locais (para os
Estados e os municípios, respectivamente). Além disso, também não havia
competência complementar extensível aos municípios, como prevê o artigo 30, II, da
Constituição da República de 1988.
A preocupação que vem surgindo ao longo dos anos, entretanto, reside no
reconhecimento da excessiva centralização de competências na União, o que poderia
esvaziar ou até mesmo inviabilizar a autonomia dos demais entes federativos. Nesse
sentido:
Os limites da repartição regional e local de poderes dependem
da natureza e do tipo histórico de federação. Numas a
descentralização é mais acentuada, dando-se aos Estados
federados competências mais amplas, como nos Estados
Unidos. Noutras a área de competência da União é mais
dilatada, restando limitado campo de atuação aos Estadosmembros, como tem sido no Brasil, onde a existência de
competências exclusivas dos Municípios comprime ainda mais
a área estadual. A Constituição de 1988 estruturou um sistema
que combina competências exclusivas, privativas e
principiológicas com competências comuns e concorrentes,
buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de
equilíbrio ditados pela experiência histórica. (SILVA, 2007, p.
477)
Os municípios, portanto, são entes dotados de autonomia e que podem (e
devem) regulamentar temas que digam respeito à vida de seus cidadãos, de acordo
com suas peculiaridades, o que também se estende à esfera ambiental.
A repartição de competências entre as esferas do federalismo é o instrumento
concebido com a finalidade de favorecer a eficácia da ação estatal, “evitando
conflitos e desperdício de esforços e recursos”, e consiste “na atribuição, pela
Constituição Federal, a cada ordenamento de uma matéria que lhe seja própria”
(MENDES, 2012, p. 857).
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A técnica adotada pelo constituinte brasileiro, para a repartição de
competências legislativas, baseia-se no princípio da preponderância de interesses,
adotando-se um federalismo de cooperação.
O autor José Afonso da Silva classifica as espécies de competências segundo
a natureza, a vinculação cumulativa a mais de um ente e vínculo à função de governo,
agrupando-as em: (1) competência material, subdividindo-a em: (a) exclusiva (art. 21)
e (b) comum, cumulativa ou paralela (art. 23); (2) competência legislativa: (a) exclusiva
(art. 25, § 1º e § 2º); (b) privativa (art. 22); (c) concorrente (art. 24); (d) suplementar
(art. 24, § 2º).
Optou o constituinte por inserir o meio ambiente como matéria sujeita a
legislação concorrente, que alcança União, Estados e Distrito Federal, não havendo
menção expressa aos Municípios. Portanto, em tese, somente tais entes poderiam
legislar sobre o tema. Eis a redação do dispositivo (BRASIL, 1988):
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
Cabe destacar que essa repartição vertical de competências normativas
caracteriza condomínio legislativo, expressão utilizada por Raul Machado Horta e
reproduzida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados. Para o autor
(HORTA, 2005, p. 366), esse condomínio surge sempre que há hipóteses de
competência concorrente (CF, art. 24), com consequente repartição vertical de
competências normativas, quando surge a necessidade de se distinguir quando a
legislação deverá ser de incumbência da União e quando poderá ser editada pelos
demais entes federativos.
5. Competência legislativa dos municípios em matéria ambiental
A comptência dos Municípios para legislar sobre meio ambiente surge da
interpretação conjunta do artigo 24 com o teor do artigo 30 da Constituição, sendo
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pacífica essa orientação tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. O Município é competente, nessa concepção, “para legislar sobre
meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal
regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes
federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB)” .
Eis a redação do artigo 30 (BRASIL, 1988):
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Art. 30. Compete aos Municípios:
I — legislar sobre assuntos de interesse local;
II — suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;
III — instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV — criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação
estadual;
V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI — manter, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental; (Redação da EC 53/2006)
VII — prestar, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII — promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX — promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual.
O problema surge na interpretação da expressão “interesse local”, constante
no primeiro inciso do artigo 30, o que tem levado o Supremo Tribunal Federal a
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proferir decisões reiteradas envolvendo o mesmo tema. Algumas vezes considera-se
que o fato envolve liberdade econômica, estando fora da alçada dos Municípios, em
outras surge a afirmação peremptória de que há proteção direta ao meio ambiente
com observância de interesse local. Há também alguma confusão com temas que
envolvem, ao mesmo tempo, proteção ao meio ambiente e as relações de consumo.
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Conforme destacado no voto do Relator da ADPF 109:
“A diferença entre a competência comum e a concorrente
reside no grau de autonomia atribuído ao ente. Daí falar-se em
relações de cooperação, nos casos em que eles agem em
igualdade de atribuições e tem autonomia uns em relação aos
outros, e coordenação, quando a autonomia é mitigada por
uma cadeia de responsabilidades. Ocorre, no entanto, como já
se aludiu aqui, que em situações como essa, a regra de
circunscrever-se à territorialidade não satisfaz plenamente o
conflito existente entre elas, pois é preciso, ainda, eleger, entre
os entes envolvidos, qual circunscrição prevalecerá.”
O autor José Alfredo de Oliveira Baracho, citado pelo Ministro Edson Fachin
em seus votos, tratou do princípio da subsidiariedade, destacando a importância da
descentralização para estimular liberdades, criatividade, iniciativas e vitalidade das
diversas legalidades, “impulsionando novo tipo de crescimento e melhorias sociais”.
As burocracias centrais, de tendências autoritárias opõem-se,
muitas vezes, às medidas descentralizadoras, contrariando as
atribuições da sociedade e dos governos locais. O melhor clima
das relações entre cidadãos e autoridades deve iniciar-se nos
municípios, tendo em vista o conhecimento recíproco,
facilitando o diagnóstico dos problemas sociais e a participação
motivada e responsável dos grupos sociais na solução dos
problemas, gerando confiança e credibilidade. (BARACHO,
1995, p. 28)
O fato é que, em uma interpretação mais ampla, tudo que abranja proteção
ao meio ambiente acabará sendo de interesse local, estadual, federal e mundial. Aqui
reside a celeuma enfrentada pelo STF.
A discussão possui grande relevância, na medida em que as regras que
definem a distribuição das competências entre os entes federativos têm relação
direta com o próprio equilíbrio constitucional, lembrando-se que o Estado de Direito
possui essa delimitação de competências como um de seus alicerces.
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Ademais, as regras de descentralização das competências, inseridas pelo
constituinte de 1988, possuem o relevantíssimo escopo de impedir o retorno do
Brasil aos momentos de anormalidade democrática (ditaduras) e outros problemas
possivelmente advindos dessa visão centralizadora que existiu desde os primórdios
da organização do Estado brasileiro.
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Ocorre que essa distribuição de competências nem sempre aparece de forma
clara na Constituição, o que faz com que o Supremo Tribunal Federal seja
constantemente chamado a decidir se o objeto da lei analisada deve ser
regulamentado por leis federais, estaduais ou municipais.
Fazendo-se uma digressão acerca do entendimento adotado pelo STF,
percebe-se que o julgado paradigma, repetido como referência em vários julgados
posteriores que tratam do tema, é o Recurso Extraordinário 586224, que tratou de
legislação municipal proibitiva de queima de palha de cana-de-açúcar e o uso de
fogo em atividades agrícolas.
Cabível, portanto, uma análise pormenorizada desse julgado, no qual os
Ministros debruçaram-se para definir se havia ou não interesse local do Município
que editou a lei (Paulínia, São Paulo). Em seguida, analisaremos a decisão acerca da
validade de lei do Município de Belo Horizonte que limitou a emissão de gazes
poluentes por concessionárias de transporte coletivo (RE 194704). Por fim,
passaremos a mencionar mais alguns julgados, na intenção de identificar as
premissas que passaram a definir o entendimento do Supremo Tribunal Federal
acerca da competência legislativa dos municípios brasileiros em matéria ambiental.
6. Competência legislativa para proibição de queima de palha de cana-deaçúcar (RE 586224)
Ao apreciar o Recurso Extraordinário 586224, o Supremo Tribunal Federal
decidiu, por maioria, por declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal
1.952/1995, do Município de Paulínia/SP, que proibia a queima de palha de cana-deaçúcar e o uso do fogo em atividades agrícolas.
Eis a ementa, em sua integralidade:
1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente
com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde
que tal regramento seja e harmônico com a disciplina
estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I
e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por
este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no
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sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades,
visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto
inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo,
envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é
permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o
estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a
relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização
da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo
de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis
acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv)
trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente
independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a
inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso
reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos
valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da
forma que entende ser devida a execução da necessidade de
sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida
alguma, uma forma de compatibilização desejável pela
sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente
pela Constituição, consolida de sobremaneira seu
posicionamento no mundo jurídico estadual como um
standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades
da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a
perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o
ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles,
segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela
exclusividade do interesse para o município, em relação ao do
Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que
não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A
diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito
Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996.
p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender
diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma
interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se
reconheça o interesse do município em fazer com que sua
população goze de um meio ambiente equilibrado. 7.
Entretanto, impossível identificar interesse local que
fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois
ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma
necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente
equilibrado no que tange especificamente a queima da cana350
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de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma
questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação
estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte
pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do
comando normativo de quem é competente para regular o
assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste
Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da
Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952,
de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.
(RE 586224, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)
O Recurso originou-se de uma representação de inconstitucionalidade
proposta pelo Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool do Estado de São Paulo
– SIFAESP e pelo Sindicato da Indústria de Açúcar no Estado de São Paulo - SIAESP,
inconformados com a proibição inserida na legislação municipal.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido, concluindo
que o Município é competente para legislar sobre o tema, por tratar-se de norma
protetiva ao meio ambiente, além de entender que seria possível a substituição das
queimadas pela mecanização.
Interposto o Recurso Extraordinário, houve designação de audiência pública,
com participação de diversas entidades, sendo considerados os dados colhidos,
sendo reconhecido que não seria possível decidir sem a análise de dados empíricos
e fatos que extrapolam a ciência jurídica.
No voto que prevaleceu, de lavra do Ministro Luiz Fux, Relator, foram
considerados os pontos levantados na audiência pública, prestigiando-se a teoria da
sociedade aberta dos intérpretes, de Peter Häberle (CUNHA JUNIOR, 2014, p.
189/190):
Segundo Häberle, a interpretação constitucional sempre esteve
vinculada a um modelo de interpretação de uma sociedade
fechada, uma vez que se concentrava na interpretação que os
juízes davam à Constituição.
(...)
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Para Häberle, a interpretação constitucional deve ser
desenvolvida sob a influência da teoria democrática, no âmbito
da qual todo cidadão ativo, grupos, opinião pública e demais
potências públicas representam forças produtivas da
interpretação, de modo que são intérpretes constitucionais em
sentido lato, atuando pelo menos como pré-intérpretes da
Constituição. É claro que, como assegura Häberle, sempre
subsistirá a responsabilidade da jurisdição constitucional, que
fornece, em geral, a última palavra sobre a interpretação.
O certo é que, para o autor, a interpretação constitucional não
pode mais ficar retida a uma sociedade fechada, pois não é um
evento exclusivamente estatal. Ao processo de interpretação
constitucional têm acesso e participam todas as forças da
comunidade política, na medida em que a interpretação
constitucional é atividade que diz respeito a todos O juiz
constitucional já não interpreta sozinho a Constituição, pois
haverá de interpretá-la em correspondência com os demais
intérpretes da sociedade aberta, que, através de expedientes
institucionalizados (audiências e intervenções), podem
interferir e participar ativamente no processo constitucional.
Foram considerados no julgamento, primordialmente, os seguintes dados,
obtidos após a realização de audiência pública: a) já existe relevante diminuição –
progressiva e planejada – da utilização da queima como método despalhador de
cana-de-açúcar; b) a maior parte das áreas nas quais ocorrem o cultivo são
acidentadas, impossibilitando o manejo de máquinas; c) grande parcela do cultivo
de cana se dá em minifúndios; d) em geral, os trabalhadores têm baixa escolaridade;
e) a poluição, independentemente da opção escolhida, sempre existirá.
A decisão levou em consideração todo um contexto social, preocupando-se
com as consequências advindas do resultado do julgado para todo o país, diante do
reconhecimento da repercussão da matéria. De fato, como apontado pelo Ministro
Relator, o reconhecimento da constitucionalidade da proibição da queima de cana
pelo Município significaria o entendimento pela razoabilidade do impacto
econômico da perda de uma grande fatia de geração de renda e emprego em todo
o país.
Foi pontuado, ainda, que há uma grande parte do cultivo de cana em áreas
menores, denominadas minifúndios, que representam um impedimento para a
substituição da técnica de queimada pelo uso de máquinas colheitadeiras, “o que
obrigaria diversos agricultores a arrendar suas terras e deixar a atividade”.
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Quanto ao aspecto da mecanização do procedimento, destacou-se a baixa
escolaridade dos trabalhadores do cultivo de cana-de-açúcar e o problema que seria
gerado com a imediata substituição do homem pela máquina, nessa hipótese
específica.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Ultrapassadas as discussões atinentes ao impacto a ser gerado com a
proibição ou permissão da queima de cana-de-açúcar, que dizem respeito ao núcleo
normativo, adentra-se ao questionamento específico relacionado com a
competência do Município de Paulínia para editar tal norma proibitiva.
Citando Hely Lopes Meireles, mencionou-se que o interesse local se
caracterizaria pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o
município, em relação ao Estado e da União.
Isso porque não há assunto municipal que não seja
reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é
apenas de grau, e não de substância.” (MEIRELES, 1996, p. 121)
Relevante é, ainda, o destaque feito pelo Ministro Relator para a obra de
Sandra Krieger Gonçalves Silva, que tratou especificamente do tema “O município na
Constituição Federal de 1988”:
Não se pode olvidar que na pirâmide do Estado Federado, a
base, o bloco modular é o município, pois é nesse que reside a
convivência obrigatória dos indivíduos. É nesta pequena célula,
que as pessoas exercem os seus direitos e cumprem suas
obrigações; é onde se resolvem os problemas individuais e
coletivos. Está no Município a escola da democracia. É no
Município que se cuida do meio ambiente; é nele que se
removem os detritos industriais e hospitalares e se recolhe o
lixo doméstico; é nele que as pessoas transitam de casa para o
trabalho nas ruas e avenidas, nos carros, coletivos e variados
meios de transporte. É no Município que os serviços públicos
são prestados diretamente ao cidadão; é nele que os indivíduos
nascem e morrem. Para regular tão extenso âmbito de fatores
e relações, outorgou a Constituição de 1988, ao legislador local,
a competência legislativa sobre a vida da comunidade, voltada
às suas próprias peculiaridades, através da edição de normas
dotadas de validez para esse ordenamento local. A expressão
haurida do texto constitucional tem, como sobejamente dito e
repetido, a limitar seu âmbito de aplicação, a regra
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constitucional da competência, sem cuja interpretação
sistemática destinaria toda análise do tema ao fracasso. Isto
porque, no âmbito geral, enquanto a competência federal
privativa é numerada pela Constituição de 1988, a estadual é
residual e a municipal é expressa, mas não numerada,
gravitando em torno do conceito operacional de interesse
local”. (SILVA, 2003, p. 107)
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Em adição à doutrina citada pelo STF, trazemos a lição de Celso Ribeiro Bastos:
O conceito-chave utilizado pela Constituição para definir a área
de atuação do Município é o de interesse local. Cairá, pois, na
competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse
local. É evidente que não se trata de um interesse exclusivo,
visto que qualquer matéria que afete uma dada comuna findará
de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos
interesses da comunidade nacional. Interesse exclusivamente
municipal é inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica:
sendo o Município parte de uma coletividade maior, o
benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio
todo. Os interesses locais dos Municípios são os que entendem
imediatamente com as suas necessidades imediatas e,
indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as
necessidades gerais. (BASTOS, 2001, p. 319)
Voltando ao caso em análise, concluiu o STF, a partir de todo o arcabouço
obtido com a audiência pública, e consideradas as leis federais que tratam do mesmo
tema, pela impossibilidade de se reconhecer um interesse local que permitisse, sem
desequilíbrio do ordenamento jurídico, a prevalência da lei municipal questionada.
Percebe-se, por fim, que acabou prevalecendo a tese de que a possibilidade
ou não da queima de cana-de-açúcar vai muito além do interesse do município e
acabaria, portanto, invadindo esfera da competência legislativa federal, o que
culminou com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20
de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.
Na verdade, o STF acabou não definindo, de forma clara e específica, quanto
ao conceito de “interesse local”, embora no contexto específico da queima de cana
tenha ficado clara a sua ausência, em razão de todos os reflexos e consequências
para a categoria de trabalhadores e para o meio ambiente.
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Em conclusão, a tese firmada, por unanimidade, ficou assim redigida: “O
município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado,
no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a
disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos
I e II, da Constituição Federal)”.
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Em situação um tanto diversa, debruçou-se o Supremo Tribunal Federal sobre
a análise de constitucionalidade de lei editada pelo Município de Belo Horizonte que
pretendeu reduzir a emissão de poluentes no ar pelas empresas concessionárias de
transporte público, utilizando-se da imposição de sanções pecuniárias.
7. Competência legislativa para proibição de emissão de poluentes por veículos
de transporte coletivo (RE 194704)
Foi julgado recurso extraordinário (RE 194704) interposto pela empresa São
Bernardo Ônibus Ltda. e outros contra o Secretário Municipal do Meio Ambiente de
Belo Horizonte, com fundamento no art. 102, III, alíneas a e c, da Constituição Federal
contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que negou provimento à apelação e manteve a sentença em que, no
julgamento do mandado de segurança, se reconheceu a recepção das regras
municipais previstas no art. 11 da Lei nº 4.253, de 4 de dezembro de 1985 e no art.
97 do Decreto municipal nº 5.893, de 16.03.88, pela Constituição Federal de 1988,
normas essas que fundamentaram as multas aplicadas às concessionárias de
transporte urbano municipal.
Trata-se de um caso bastante interessante por ter gerado muitos debates
desde o início do julgamento, com o voto do Relator, Ministro Carlos Velloso, em
maio de 2004, que acabou prevalecendo no Plenário em junho de 2017. Foram 18
anos entre o início da ação e o julgamento, que resultou em Ementa assim redigida,
pelo Ministro Edson Fachin:
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa
recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o
intérprete acolher interpretação que não tolha a competência
que detêm os entes menores para dispor sobre determinada
matéria (presumption against preemption). 2. Porque o
federalismo é um instrumento de descentralização política que
visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual
claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável,
que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de
complementação que detêm os entes menores (clear
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statement rule), é possível afastar a presunção de que, no
âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo
ente menor. 3. Na ausência de norma federal que, de forma
nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam
os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e
concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm
Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação,
competência normativa. 4. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
(RE 194704, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/
Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-112017 PUBLIC 17-11-2017)
Passamos a analisar as ponderações e fundamentos apresentados no votovista do Ministro Edson Fachin, Relator do Acórdão.
Como bem destacado pelo Relator, a pluralidade da sociedade brasileira vai
além da diversidade de povos, crenças religiosas, filosóficas e políticas. Há também
enorme diversidade de cenários ambientais, com vastas áreas de florestas e biomas
que se alternam entre cerrado, caatinga e vegetação tropical, o que também acaba
interferindo na esfera cultural e na produção legislativa diversificada entre os entes
federativos.
Nas palavras do Ministro, “é preciso alargar a leitura ou realizar uma nova
leitura do federalismo brasileiro a partir da Constituição Cidadã” pois se o Estado é
plural, “não é possível a centralização de competências em um único ente em
detrimento de interesses locais e regionais que se destaquem do âmbito de
abrangência das normas gerais”. Partindo dessa premissa, o Relator afirma que deve
ser lançado um novo olhar, conforme exigência do federalismo cooperativo que está
previsto na Constituição da República de 1988.
Os municípios, que são entes menores em extensão e descentralização,
merecem grande valorização das regras criadas no exercício de seu poder de
autolegislação, devendo o intérprete evitar a inibição dessa produção legislativa que,
em tese, seria mais especializada e mais consentânea com as peculiaridades do lugar,
justamente pela sua proximidade com a realidade vivida pelos cidadãos daquele
lugar.
Os índices de poluição em uma cidade grande, com trânsito intenso de
transporte coletivo e individual, não podem ser comparados aos níveis alcançados
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em um município com predominância de motos e
industrialização e concentração populacional. Partindo-se
surge, na jurisprudência norte-americana, com reprodução
presunção que favorece os entes menores da federação
preemption”).

bicicletas, com baixa
dessa premissa é que
em julgados do STF, a
(“presumption against

Destaca-se que essa presunção, como costuma acontecer com a maioria das
presunções, não é absoluta e pode ser afastada.
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Se houver norma federal que regulamente a matéria de forma integral e
expressa, de forma clara (“clear statement rule”), não haverá espaço de validade para
a norma do município. Foi o que ocorreu no caso da Lei nº 10.995/2001, do Estado
de São Paulo, que tratou da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
Verificando-se que a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e
art. 22, IV CRFB), já havia editado lei que atribuiu à Anatel a definição de limites para
a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras, e que já teria havido a
fixação de limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, foi declarada a invalidade da norma
estadual, afastando-se a presunção de validade das leis produzidas por entes
menores.
Eis a íntegra da ementa:
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa
recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o
intérprete acolher interpretação que não tolha a competência
que detêm os entes menores para dispor sobre determinada
matéria (presumption against preemption). 2. Porque o
federalismo é um instrumento de descentralização política que
visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual
claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável,
que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de
complementação que detêm os entes menores (clear
statement rule), é possível afastar a presunção de que, no
âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo
ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art.
21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma
nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância
da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por
meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados
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à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de
que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse
comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos
interesses (presumption against preemption) foi nitidamente
afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É
inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo,
pois, a pretexto de proteger a saúde da população,
disciplinando a instalação de antenas transmissoras de
telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa
da União. 7. Ação direta julgada procedente.
(ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 0906-2020 PUBLIC 10-06-2020)
Enxergando-se o federalismo, portanto, como instrumento de
descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, a lei municipal
somente será considerada inválida, com afastamento de presunção de
constitucionalidade, se a lei federal ou estadual não trouxer regulamentação
razoável, adequada e bastante clara quanto ao mesmo tema, o que faz com que a
análise realmente seja feita a cada caso apresentado.
8. Definição de competência ambiental em outras situações concretas.
Além da situação de limitação de emissão de poluentes pelas concessionárias
de transporte público, a constitucionalidade de normas municipais foi reconhecida
em muitos outros casos, destacando-se as leis que trataram sobre proibição de
utilização de embalagens plásticas à base de polietileno ou derivados de petróleo
(RE 729726), restrição de e comercialização de agrotóxicos (“herbicidas derivados da
composição química de sal dimetilamina do ácido de 2.4 diclorofenoxiacético (2,4D)”)
em município produtor de uva (RE 761056), e regras restritivas à comercialização de
amianto (ADPF 109).
O que se observa é que em todos esses julgados houve a consideração da
mesma premissa: a lei municipal apenas deixa de prevalecer se houver uma lei de
ente maior que regulamente a matéria de forma clara, suficiente e expressa.
No caso das sacolas plásticas, afirmou-se que a matéria está relacionada com
a “gestão dos resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente das sacolas
plásticas”. A lei questionada traz os requisitos para que tais embalagens sejam
consideradas compatíveis com o padrão estabelecido na lei, exige que os
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estabelecimentos possuam certificados dos fornecedores dos produtos que
comprovem o preenchimento dos requisitos legalmente previstos e determina que,
em caso de infração ao disposto na lei, sejam aplicadas sanções previstas em
regulamentação, “a critério do Poder Executivo”. Conforme destaque do Relator, a
Lei nº 12.305/2010 (norma geral que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos)
não estabelece nenhuma política a ser desenvolvida pelos municípios
especificamente acerca da gestão de sacolas plásticas, o que reafirma a competência
desses entes para dispor sobre o tema. Esse é o teor da ementa:
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Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito ambiental.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.977/2009 do
Município de Rio Claro/SP que proíbe a utilização, pelos
estabelecimentos daquela localidade, de embalagens plásticas
à base de polietileno ou de derivados de petróleo. Lei de
iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa.
Inexistência de aumento de despesa. Proteção do meio
ambiente. Matéria de interesse local. Competência municipal.
Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma
das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe
do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição
Federal. 2. O diploma impugnado não implica aumento nas
despesas do poder público municipal. Ainda que assim não
fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE nº
878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de
despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa
parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que,
cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das
matérias constantes do art. 61, § 1º, da Constituição Federal. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu aos
municípios a competência para legislar sobre direito ambiental
quando se tratar de assunto de interesse predominantemente
local (RE nº 586.224/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe de 8/5/15 – Tema 145). 4. O assunto tratado na lei
municipal impugnada constitui matéria de interesse do
município, por estar relacionada à gestão dos resíduos sólidos
produzidos na localidade, especificamente das sacolas
plásticas, conforme consta da exposição de motivos ao projeto
de lei que deu origem ao diploma combatido. 5. Agravo
regimental não provido.
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(RE 729726 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017)
O Recurso Extraordinário 761056, que tratou da regulamentação do uso de
agrotóxicos por lei de município localizado no Estado de Santa Catarina, teve
seguimento negado por decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes. Entendeu
o julgador que a lei seria constitucional, conforme precedente firmado pelo STF ao
julgar o RE 586.224 (queima de palha de cana-de-açúcar), porque observados os
parâmetros traçados pela Corte.
Na decisão, que foi mantida pelo colegiado após o julgamento de agravo
regimental, foi destacado que há competência legislativa dos municípios em matéria
de proteção do meio ambiente e de combate à poluição, “seja por se tratar de
peculiar interesse do Município, seja em razão do exercício de uma competência
suplementar, na esteira da legislação estadual”, e considerou-se válida a limitação ao
uso de herbicidas no Município de Tangará (SC), um dos maiores produtores de uva
do Estado.
O último julgado analisado tratou da restrição à comercialização de amianto,
concluindo-se que a lei 13.111/2001, do Município de São Paulo, ao dispor a
proibição do uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos da
construção civil constituídos de amianto “assim o fez, a um só tempo, à luz do nítido
interesse local (art. 30, I, CRFB) e da suplementação da legislação federal de regência
(art. 30, II, CRFB)” (Voto do Relator na ADPF 109).
A legislação teria, “mediante uma escolha política ínsita a ambiência
municipal”, acabado por definir e delimitar como se daria o seu desenvolvimento
econômico no âmbito da construção civil naquela municipalidade (art. 30, I, CRFB),
“ao mesmo tempo que assim o fez em âmbito em que inexiste, na lei federal de
regência sobre amianto, de forma clara – clear statement rule – o decote de sua
competência comum para tutelar a saúde e o meio ambiente (art.30, II, CRFB)”. Assim
ficou a redação integral da ementa:
1. Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade do art.
2º da Lei 9.055/95, não invade a competência da União prevista
nos arts. 24, V, VI e XII, da Constituição da República, a
legislação municipal que, suplementando a lei federal, impõe
regra restritiva de comercialização do amianto. 2. Trata-se de
competência concorrente atribuída à União, aos Estados e
Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo,
proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde,
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tendo os Municípios competência para suplementar a
legislação federal e estadual no que couber. 3. Espaço
constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo
inaugurado pela Constituição Federal de 1988. É possível que
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no exercício
da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de
expungirem vácuos normativos para atender a interesses que
lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas
normas gerais na espécie. 4. Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental julgada improcedente, com a declaração
incidental da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95.
(ADPF 109, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 30/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 3101-2019 PUBLIC 01-02-2019)
Conclusão
A autonomia legislativa dos municípios brasileiros é reconhecida, incentivada,
e cada vez mais valorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que com base em doutrina
nacional e estrangeira reconhece a importância de se ter uma legislação ambiental
coesa, forte e, ao mesmo tempo, que seja capaz de atender às peculiaridades de cada
região.
O julgamento do caso da queima da palha de cana-de-açúcar acabou por
fortalecer a premissa de análise da validade da legislação municipal com base na
existência de peculiaridades locais, que ao mesmo tempo esteja em acordo com a
legislação federal sobre o mesmo tema, de forma suplementar.
Foi assim que se chegou à conclusão de que os Municípios podem dispor
sobre níveis de poluição emitidos pelo transporte coletivo em sua circunscrição, sem
conflito com o Código de Trânsito, bem como restringir o comércio de amianto, a
circulação de sacolas de plástico em seu comércio e o uso de agrotóxicos na
agricultura própria da região.
Por outro lado, não cabe a tais entes federativos tratar sobre a regulamentação
da instalação de antenas de telefonia celular (tema tratado pela ANATEL) ou queima
de palha de cana-de-açúcar, questões que extrapolam o contexto local e conflitam
com a legislação federal.
A valorização da legislação municipal que tenha verdadeiro escopo de
proteção ao meio ambiente equilibrado é um importante mecanismo de
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fortalecimento do federalismo de cooperação e da própria democracia, o que tem
sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em seus julgados.
A existência de leis que tenham abrangência geograficamente mais restrita
pode contribuir para maior engajamento dos cidadãos nas ações implementadas em
âmbito local, com aprimoramento da democracia participativa.
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RESUMO: O presente trabalho tem como escopo compreender e analisar os efeitos
constitucionais do Pacote Anticrime, na aplicação eficiente da audiência de custódia.
O advento desta Lei modificou e aperfeiçoou outras normas penais já existentes,
como por exemplo a Legislação Penal e Processual Penal e trouxe também a
normatização das audiências de custódia que necessitava de regulamentação,
proporcionando uma maior tutela jurisdicional à pessoa presa, tendo em vista que
existia apenas um mandamento do Conselho Nacional de Justiça, que tardiamente
atentou para este mandamento Constitucional, o qual já existia através da legislação
supralegal onde o Pacto de São José da Costa Rica, cujo o Brasil é signatário, já previa
a Audiência de Custódia. Porém este mandamento do CNJ não era cumprido de
forma uníssona pelos Tribunais do Brasil, então houve a necessidade de um
alinhamento dos atos processuais que só foi possível através de uma legislação
regulamentadora aliada aos mandamentos de otimização da Constituição Federal de
1988 que tem como um de seus princípios a presunção de não culpabilidade que
influencia de forma positiva a audiência de custodia.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Pacote
Anticrime. Audiência de Custódia.
ABSTRACT: The present work aims to understand and analyze the constitutional
effects of Law No. 13.964 / 2019, better known as the Anti-Crime Package, in the
efficient application of the custody hearing. The advent of this Law modified and
perfected other existing criminal rules, such as the Criminal Law and Penal Procedural
Law, and also brought the standardization of custody hearings that needed
regulation, providing greater jurisdictional protection to the prisoner, given that
there was only a commandment of the National Council of Justice, which belatedly
paid attention to this Constitutional commandment, which already existed through
supralegal legislation where the San José Pact of Costa Rica, to which Brazil is a
signatory, already provided the Custody Hearing. However, this CNJ commandment
was not unanimously fulfilled by the Brazilian Courts, so there was a need for an
alignment of procedural acts that was only possible through regulatory legislation
combined with the 1988 Federal Constitution's optimization commandments, which
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has as one of its principles the presumption of non-culpability that positively
influences the custody hearing.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Uma análise histórica sobre a Audiência de Custódia. 2.
Conceito, Procedimento e Finalidades da Audiência de Custódia. 3 Papel da
Constituição da República Federativa do Brasil na Audiência de Custódia. 4. Previsão
normativa da Audiência de Custódia: Tratados Internacionais que versam sobre
Audiência de Custódia, Resolução Nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e
Pacote Anticrime. 5. Considerações Finais. 6. Referências.
INTRODUÇÃO
A Liberdade, depois da Vida, ganha destaque entre os Direitos Fundamentais,
através dela o homem produz, reproduz, exprime seus desejos, seus anseios, suas
angústias e principalmente exercem direitos e cumprem seus deveres. Contudo,
quando o homem não vive em consonância com a legislação, esta liberdade pode
ser cerceada, devendo é claro, obedecer mandamentos normativos e um rito
processual para que esse cerceamento não seja eivado de vícios e arbítrios.
A Legislação Penal atua de forma para prevenir ou reprimir indivíduos que
prejudiquem a segurança e a paz social. A prevenção é resultado do caráter
pedagógico e a repressão é resultado do caráter punitivo desta legislação. Além de
trazer a definição de crime, que é considerado um desvalor social, é a conduta ação
ou omissão que visa ofender um bem jurídico tutelado.
Não é questionável que a não efetivação da audiência de custódia no Brasil,
trouxe grandes prejuízos para a sociedade como um todo, a principal evidência do
descaso no não cumprimento da legislação, é visível claramente quando se observa
a superpopulação carcerária, onde uma parcela significativa de apenados se
passassem pelo devido processo legal, ou seja, passado pelo crivo da audiência de
custódia não estariam presos, fazendo com que os depósitos de pessoas chamadas
Unidades Prisionais, não fossem tão lotadas. Tudo isso resultado do olhar tardio do
legislador brasileiro, uma vez que o lapso temporal entre a assinatura dos Tratados
Internacionais e sua real efetivação teve uma demora significativa, trazendo consigo
consequências irreparáveis.
O tema é relevante por ter pontos fundamentais e relevantes que podem
esclarecer a aplicação da Constituição Federal de 1988 e os Direitos Humanos nas
questões interpretativas que levam a exploração efetiva do tema Audiência de
364

www.conteudojuridico.com.br

Custódia, com objetivo de fazer um paralelo sobre a estrutura prática dessa ordem
normativa.
A observação dos Princípios Constitucionais que estão em perfeita relação
com a audiência de custódia, bem como os demais mandamentos constitucionais
que podem ser observados claramente em sua aplicação.
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A importância desse estudo é para atentar que o não cumprimento efetivo
das Audiências de Custódia, implica diretamente no aumento significativo de pessoas
encarceradas indevidamente, pois sua não aplicação desde sua gênese causou
problemas quase que irreparáveis ao longo do tempo, sem falar da grave supressão
de direitos fundamentais e humanos.
Dessa forma, buscou-se trazer um breve histórico sobre a Audiência de
Custódia, a primeira vez que ela foi positivada, onde e como surgiu e o contexto de
sua criação, passando pela sua definição normativa, sua natureza jurídica e fazer um
paralelo entre antes e depois do Pacote Anticrime apontando os benefícios e
malefícios que essa norma trouxe de inovador para o ordenamento jurídico
brasileiro.
Por fim, fazer uma reflexão sobre o preconceito que ainda paira entre os
leigos sobre a audiência de custódia onde muitos afirmam ser um mecanismo de
impunidade perante os crimes, forma totalmente errônea, uma vez que o real sentido
de sua aplicação é o resguardo de Direitos Fundamentais.
1.UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o então chamado Conselho
da Europa criou uma Convenção com finalidade a Proteção dos Direitos Humanos e
Liberdades Fundamentais (CEDH), com sua data de fundação em 4 de novembro de
1950, na cidade de Roma, neste documento internacional, ouviu-se falar pela
primeira vez sobre o que conhecemos hoje como “audiência de custódia”, nela
continha o mandamento da apresentação sem demora de toda pessoa que se
encontrasse detida ou presa, onde a mesma deveria ser levada perante a presença
de um juiz ou outra autoridade habilitada por lei para o exercício de funções
jurisdicionais. Como leciona o art. 5º, § 3º da Convenção para a Proteção dos Direitos
do Homem e das Liberdades Fundamentais:
Direito à liberdade e à segurança
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1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém
pode ser privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e
de acordo com o procedimento legal:
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a) Se for preso em consequência de condenação por tribunal
competente;
b) Se for preso ou detido legalmente, por desobediência a uma
decisão tomada, em conformidade com a lei, por um tribunal,
ou para garantir o cumprimento de uma obrigação prescrita
pela lei;
c) Se for preso e detido a fim de comparecer perante a
autoridade judicial competente, quando houver suspeita
razoável de ter cometido uma infracção, ou quando houver
motivos razoáveis para crer que é necessário impedi-lo de
cometer uma infracção ou de se pôr em fuga depois de a ter
cometido;
d) Se se tratar da detenção legal de um menor, feita com o
propósito de o educar sob vigilância, ou da sua detenção legal
com o fim de o fazer comparecer perante a autoridade
competente;
e) Se se tratar da detenção legal de uma pessoa susceptível de
propagar uma doença contagiosa, de um alienado mental, de
um alcoólico, de um toxicómano ou de um vagabundo;
f) Se se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa para
lhe impedir a entrada ilegal no território ou contra a qual está
em curso um processo de expulsão ou de extradição.
2. Qualquer pessoa presa deve ser informada, no mais breve
prazo e em língua que compreenda, das razões da sua prisão e
de qualquer acusação formulada contra ela.
3. Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no
parágrafo 1, alínea c), do presente artigo deve ser apresentada
imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela
lei para exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada num
prazo razoável, ou posta em liberdade durante o processo. A
colocação em liberdade pode estar condicionada a uma
garantia que assegure a comparência do interessado em juízo.
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(CONVENÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM
E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS, 1950)
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), trouxe um rol de
direitos fundamentais, que naquele momentos pós-guerra, necessitava de uma tutela
jurisdicional contundente e com o maior número de Estados participantes, para
reafirmar o compromisso da Europa em combater o terror da guerra, que pairava nas
relações internacionais.
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Este então foi o embrião da “Audiência de Custódia”, quando o mundo ouviu
falar pela primeira vez neste direito, que parece ser tão basilar, mas necessitava de
normatização. E, automaticamente seus Estados-Membros assumiram a
responsabilidade de aplicação imediata deste direito em suas respectivas soberanias,
infelizmente na prática não foi bem assim que aconteceu, como veremos mais
adiante no caso do Brasil.
2.CONCEITO, PROCEDIMENTO E FINALIDADES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
A audiência de custódia, para alcançar sua total efetivação em nosso
ordenamento, sofreu várias tentativas de ser barrada o andamento de sua
implementação como no caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
5240/SP), onde a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil)
questionava a realização das chamadas “Audiências de Custódia” tentativa esta que
foi julgada improcedente pelo Plenário do STF:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 12, DA LEI Nº 9.868/1999.
MANIFESTAÇÃO DA AGU E DA PGR.
DESPACHO: Cuida-se de Ação Direta de inconstitucionalidade,
com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL – Brasil, objetivando
a declaração de inconstitucionalidade da íntegra do
Provimento Conjunto nº 03, de 22 de janeiro de 2015, da
Presidência e da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que estabeleceu regras de apresentação
de pessoa detida em flagrante delito, até 24 horas após a sua
prisão, para participar de audiência de custódia. Sustenta a
requerente que “existe o nexo de pertinência temática e
cabimento da ação, pois a norma impugnada – não detém
caráter regulamentar – e dispõe sobre a audiência de custódia,
determinando que o Delegado de Polícia providencie a
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apresentação da pessoa detida, até 24hrs após a sua prisão, ao
juiz competente”.
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A hipótese reveste-se de indiscutível relevância, pelo que
entendo dever ser aplicado ao caso o rito veiculado pelo art. 12
da Lei 9.868/1999.
Colham-se informações das autoridades requeridas, no prazo,
dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral
da União sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias cada, para
que se manifestem na forma da legislação vigente
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2015. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)
Nesta ocasião o Ministro Luiz Fux sugeriu uma nova nomenclatura para a
audiência de custódia, conforme mostra seu voto na ADI 5240/SP:
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) – Senhor
presidente, aqui como foi destacado, tem-se revelado
extremamente eficiente a audiência de custódia, a respeito da
qual, depois de uma longa conversa com nosso Decano, o
Ministro Celso de Mello, entendi de sugerir que deva ser
audiência de apresentação, porque audiência de custódia dá a
ideia de que uma audiência é para custodiar e, ao contrário,
não liberar eventualmente, diante das circunstâncias do caso
concreto.
Essa audiência de custódia tem interferido diretamente na
obstrução de prisões ilegais e, a fortiori, nesse abarrotamento
do sistema prisional brasileiro. Por isso é que eu disse que havia
uma certa imbricação entre esse tema e o tema do Ministro
Gilmar Mendes, porque, na dúvida, numa apresentação
imediata ao juiz, ele pode valorar a conduta do imputado.
Eu vou fazer a juntada do voto, e nele há apenas algumas
passagens que entendo importantes em razão da natureza
técnica. Evidentemente, não vamos aqui apenas nos limitar a
evidenciar a eficiência da audiência de custódia. Há uma
reclamação constitucional sobre uma invasão dos poderes da
polícia ou, sobe outro enfoque, de que o Tribunal teria
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legislado processualmente, violando a competência privativa
da União. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)
Esta afirmação faz muito sentido quando se observa que quando o juiz
recebe o auto de prisão em flagrante, também recebe a pessoa detida, onde o
resultado dessa audiência pode não ser uma custódia.
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Porém, mesmo com a sugestão do Ministro, a nomenclatura considerada
mais adequada não foi a que ficou usualmente conhecida, e sim a audiência de
custódia, que é usada atualmente na legislação vigente em nosso país.
Superada a questão da nomenclatura, passemos ao conceito propriamente
dito da audiência de custódia. Podemos afirmar que é um ato público, também
considerado um direito que o preso tem de ser levado até a presença de uma
autoridade judicial logo após de ser efetuada sua prisão.
É considerado um instrumento pré-processual, pois nesta audiência não será
analisado o crime, mas sim o momento pós-crime qual seja o momento de sua prisão,
devendo sua apresentação ser feita sem demora.
O responsável pelo recebimento do auto de prisão em flagrante feito pela
autoridade policial competente ou pelo mandado de prisão, num primeiro momento
analisará a legalidade, num segundo momento a necessidade da prisão, nesta mesma
ordem e num terceiro momento analisará a possível violação dos Direitos
Fundamentais do preso, observando sempre o lapso temporal entre a detenção até
a realização da audiência de custódia, pois neste período de tempo pode ocorrer
uma violência policial, um linchamento pela população, o preso pode ter sofrido
violência de outros presos enquanto permanecia na carceragem da delegacia ou
outro lugar onde o preso se encontrava depois da prisão, pois é dever do Estado o
resguardo da tutela física do preso e não ser responsável pela agressão.
Vale ressaltar mais uma vez que não será levado em consideração o mérito
do crime, daí se justifica ser um ato pré-processual, e como já citado, também justifica
o nome ser “audiência de apresentação”.
Em consonância com o que já foi apresentado, assevera Badaró que é
imprescindível que as partes estejam presentes na audiência e se manifestem, bem
como o Ministério Público, titular da ação penal, bem como o responsável pela
defesa técnica do preso, só então o magistrado terá os elementos básicos para a
tomada de decisão em relação ao destino da pessoa detida, se manterá ou não a
prisão:
369
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Na audiência de custódia serão ouvidas as manifestações do
Ministério Público, do preso e de seu advogado ou da
Defensoria Pública. Caberá ao juiz, então decidir sobre a
legalidade ou ilegalidade da prisão. Se ilegal, será relaxada. Se
legal, o juiz deverá analisar a necessidade e adequação de
manter na prisão quem foi colhido em flagrante. A prisão, como
medida cautelar, é a medida mais drástica e só deve ser
mantida caso nenhuma medida cautelar alternativa à prisão
seja suficiente. Portanto, o juiz poderá converter a prisão em
medidas como recolhimento domiciliar noturno, proibição de
contato com determinadas pessoas, proibição de frequentar
determinados locais, monitoramento eletrônico, proibição de
ausentar-se da comarca ou do país, entre outras. (BADARÓ,
2014, p. 115).
Vejamos agora o rito procedimental da audiência de custódia, que se divide
em dois, o primeiro é o rito da prisão em flagrante delito. Após feito o auto de prisão
em flagrante, o preso é encaminhado para fazer o exame de corpo de delito, em
seguida o auto é remetido à autoridade judicial competente.
A contagem para a realização da audiência de custódia será a partir da
entrega do auto de prisão em flagrante, que no caso se conta as 24 horas. Pode
ocorrer do juiz não designar a audiência de custódia, neste caso deverá conceder a
liberdade provisória ou relaxar a prisão do autuado. Em casos excepcionais o juiz irá
até a presença do preso para a realização da audiência de custódia, casos em que o
motivo se justifique, como por exemplo uma grave enfermidade do preso.
Antes da solenidade da audiência de custódia, será dada a oportunidade do
preso ser entrevistado por seu advogado ou Defensor Público. Na audiência
propriamente dita, o juiz deverá qualificar o preso ao passo que também dá ciência
de seus direitos, como por exemplo o direito constitucional do silêncio, que não
deverá implicar em prejuízo da defesa. Dada a palavra ao Ministério Público, este
observará os antecedentes do preso e as circunstâncias da prisão, o promotor de
justiça pode requerer a homologação do flagrante e sua conversão em preventiva ou
uma aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
O seu defensor também terá a oportunidade de se manifestar, fazendo os
questionamentos sobre a situação da prisão, vale lembrar que é vedada as perguntas
referentes ao suposto crime, devendo o juiz indeferir todos os questionamentos
dessa natureza.
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Ao decidir, o juiz poderá homologar o flagrante e converter a prisão em
preventiva, bem como não homologar e converter a prisão em preventiva a pedido
do Ministério Público. Se for constatado qualquer violação de direitos fundamentais,
o juiz deverá encaminhar cópias de expediente para o órgão competente para apurar
o fato.
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O segundo rito procedimental da audiência de custódia trata da prisão
decorrente de mandado. Ela ocorrerá nos mesmos moldes da prisão em flagrante, a
diferença é que já existe uma prisão decretada e esta não poderá ser revogada pelo
juiz que preside a audiência de custódia.
Ressalta-se que ambos os ritos procedimentais da audiência de custódia,
encontram-se em perfeita consonância com a Resolução 215/2015 do Conselho
Nacional de Justiça.
Em relação às finalidades da audiência de custódia, podemos elucidar
algumas que claramente fazem parte deste mandamento normativo, como:
1)
A unificação e ajuste do processo penal brasileiro, aos tratados,
convenções e pactos internacionais de direitos humanos, em consonância com o
processo penal democrático visando a convencionalidade. Vale lembrar que até o
advento da Lei nº 13.964/2019 não havia previsão legal em nosso ordenamento
jurídico.
2)
Houve a superação da barreira do papel, trazendo a pessoa ao
encontro da autoridade judicial, deixando de lado a frieza do envio do auto de prisão
em flagrante conforme aduz o art. 306 do CPP:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à
pessoa por ele indicada.
§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da
prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão
em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu
advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.
§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo,
a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da
prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. (CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL – DECRETO-LEI Nº 3.689/1941)
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3)
Assegurou a rápida análise da situação jurídica da prisão, para
evitar o ingresso prematuro de pessoas no sistema prisional, tendo em vista que
muitas vezes não há a necessidade da prisão, pois existe a possibilidade da pessoa
responder em liberdade.
4)
Prevenir e combater a prática de tortura. Coibir atos de tortura,
maus tratos, tratamento cruel e degradante que tenham como destinatário o preso
no momento de sua detenção até a chegada na audiência de custódia, pois é um
direito do preso que tenha resguardada sua integridade física, tendo apenas o direito
à liberdade cerceado pelos agentes do Estado, pois a pena não é uma vingança do
Estado contra o indivíduo. Nesse sentido, alerta Guilherme Nucci:
O cerceamento da liberdade de um indivíduo, seja ele quem
for, independente de seu poder aquisitivo, é uma violência. O
Estado, ao utilizar a prisão cautelar (antes da condenação) ou a
prisão-pena (depois da condenação) não tem por finalidade
vingar-se do autor de um crime. Pensar assim seria diminuir o
caráter do Direito Penal a um mero desejo vulgar, que se
poderia encontrar num cidadão comum.
Os operadores do direito, que devem manter-se firmes no
propósito de sustentar um Estado Democrático de Direito,
precisam abster-se do sentimento de vingança, adotando, com
efetividade, o sentimento de justiça. A diferença básica
entre vingança e justiça é o grau de sofrimento ao acusado
desejado pelo órgão que impõe a pena. Quem deseja vingança
não se importa se o indiciado ou réu sofrer tortura para
confessar, por exemplo… Afinal, ele mereceu. Quem deseja
justiça, acima de tudo, pretende aplicar a pena sem mais
sofrimento do que ela representa. (NUCCI, 2016)
Vale lembrar que é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela
prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia, conforme ensina o art.
4º, parágrafo único da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça:
Art. 4o A audiência de custódia será realizada na presença do
Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa
detida não possua defensor constituído no momento da
lavratura do flagrante.
Parágrafo único. É vedada a presença dos agentes policiais
responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a
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audiência de custódia. (RESOLUÇÃO 213/2015 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA)
5)
Ela permite que a autoridade judicial conheça as características
pessoais do preso, a grosso modo, ela permite que a autoridade veja a pessoa presa,
com isso ela ganha características perante a autoridade, um rosto, uma voz, ou seja,
torna um contexto real e palpável.
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O indivíduo também terá a oportunidade de ter a ciência, bem como a
compreensão de suas obrigações, que no caso seriam as medidas cautelares diversas
da prisão, que a pessoa terá de cumprir caso a autoridade judicial decida pela sua
soltura, sendo orientado que o não cumprimento dessas medidas implicará em
sanções, conforme aduz o art. 312, parágrafo primeiro do CPP:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado.
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por
força de outras medidas cautelares.
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser
motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a
aplicação da medida adotada. (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– DECRETO-LEI Nº 3.689/1941)
Então, podemos observar os benefícios trazidos pelas finalidades da
audiência de custódia, que resguardaram direitos fundamentais do preso, bem como
atendem aos mandamentos constitucionais como veremos a seguir.
3. PAPEL DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL NA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Podemos afirmar a importância da Constituição está na base que orienta
(norteia) o instituto audiência de custódia, esse sustento jurídico é dado através de
Princípios Constitucionais dos quais sem eles tornaria impossível o alinhamento da
implementação dessas audiências no nosso ordenamento jurídico pátrio, dentre os
373

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

quais podemos citar: Princípio do Devido Processo Legal, Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, Princípio da Presunção de Inocência e Não Culpabilidade, Princípio
da Celeridade e Duração Razoável do Processual e por fim o Princípio do
Contraditório e Ampla Defesa. Para um entendimento mais completo e amplo sobre
a questão dos princípios, José Afonso da Silva aduz sobre sua definição:
Princípio, etimologicamente, significa causa primária, momento
em que algo tem origem, elemento predominante na
constituição de um corpo orgânico, preceito, regra, fonte de
uma ação. Em Direito, princípio jurídico quer dizer uma
ordenação que se irradia e imanta os sistemas de normas.
(SILVA, 2009, p. 85)
Os direitos e garantias fundamentais emanados da nossa Carta Magna, não
são absolutos, no sentido de que muitos cometem as transgressões dessas normas,
ou seja, eles não impedem que crimes aconteçam, por exemplo quando uma pessoa
subtrai coisa alheia móvel de outra pessoa, mediante o emprego de força, esta
cometeu o crime roubo (art. 157 do CPB), essa mesma pessoa responderá pelo crime
cometido, podendo sofrer cerceamento de sua liberdade, para isso será necessário,
para que ela não sofra os arbítrios do estado, ser submetida à um Devido Processo
Legal, que encontra-se positivado no art. 5º, LIV, da CF/88, que diz: “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Percebe-se que
a intenção do legislador foi colocar mais um limitador ao Estado, no que se refere ao
poder punitivo na esfera individual. Esse Princípio é o mandamento de apresentação
do preso perante ao juízo competente para avaliar a necessidade da prisão, isso
ocorre na audiência de Custódia.
Considerado a base dos Direitos Humanos, o Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana encontra-se no art. 1º, III da CF/88, onde afirma que um de seus
fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Vislumbra-se a importância deste
Princípio quando notamos a presença do mesmo em vários Tratados de Direitos
Humanos do qual o Brasil é signatário. Trazendo para o cenário penal, este Princípio
é o mandamento de que todos os direitos fundamentais devem ser respeitados
antes, durante e depois da audiência de custódia, pois o preso em hipótese alguma
deverá passar por uma situação vexatória como alguma humilhação ou situação
degradante, sem falar da tortura.
Capitulado no art. 5º, LVII, da CF/88 que diz: “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. O Princípio da
Presunção de Inocência e Não Culpabilidade até pouco tempo foi alvo de grande
discussão no cenário nacional, sobre a questão da prisão em segunda instância, que
atualmente está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que por 6 (seis) votos a 5
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(cinco), os Ministros decidiram que a execução provisória da pena após a segunda
instância, fere o Princípio da Presunção de Inocência e Não Culpabilidade. Este
princípio também encontra amparo nos Tratados Internacionais que versam sobre
Direitos Humanos, vedando o cerceamento do acusado sem antes comprovada a sua
culpa.
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O dispositivo do art. 5º LXXXVIII, da CF/88 que diz: “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”. O Princípio da Celeridade e Duração
Razoável do Processo está ligada intrinsicamente com o lapso temporal do começo
ao fim do processo, devendo sempre buscar o equilíbrio, pois sua rapidez em
demasia pode suprimir diretos e garantias. Este mandamento constitucional tem
como destinatário tanto o juiz como o legislador e o principal beneficiado é o
jurisdicionado, principalmente aquele que em detrimento de uma prisão em
flagrante, terá o direito de passar pelo crivo de uma audiência de custódia, uma vez
que um de seus ritos é a apresentação do preso sem demora perante uma autoridade
judicial.
O Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, está previsto no art. 5º, LV da
CF/88 que ensina: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”. O contraditório deve ser entendido como garantia do
exercício da ampla defesa no processo. A fase persecutória extrajudicial, também
conhecida como inquérito policial não é permitido ao acusado se defender, é
justamente nessa seara que a audiência de custódia entra. É o momento único e
oportuno nessa fase em que o acusado pode se defender, pois o mesmo será em
outras palavras, entrevistado pelo juiz competente sobre a situação da prisão,
podendo assim, exercer esse importante princípio que compõe o devido processo
legal.
Percebe-se que os princípios supracitados, caminham em consonância com
o instituto audiência de Custódia, uma vez que esses mandamentos constitucionais
dão amparo para a correta aplicação da mesma, garantindo sua completa efetividade
em nosso ordenamento jurídico.
4. PREVISÃO NORMATIVA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: TRATADOS
INTERNACIONAIS QUE VERSAM SOBRE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, RESOLUÇÃO
Nº 213 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PACOTE ANTICRIME.
Supracitada a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), onde
trouxe o primeiro esboço do que se tem hoje como audiência de custódia, passemos
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agora ao estudo da natureza jurídica desse instituto segundo os Tratados
Internacionais que versam sobre audiência de custódia, que foram ratificados pelo
Brasil, bem como a importante Resolução Nº 213/2015 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e por fim, a Lei. Nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que trouxe mudanças
na legislação extravagante como também no Código Penal Brasileiro e Código de
Processo Penal Brasileiro.
Somente nos tempos atuais que se vem ouvindo falar de audiência de
custódia, essa terminologia ganhou força ultimamente como veremos mais a frente,
mas a exigência da apresentação sem demora do prezo perante uma autoridade
competente não é de agora, esse mandamento já é incorporado pelo Brasil através
do Decreto Nº 678, de 6 de novembro de 1992, quando o Brasil se tornou signatário
da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que ficou conhecida pelo
nome da cidade em que foi assinada, Pacto de São José da Costa Rica, onde aduz o
artigo 7.5:
Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada
por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada
em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo
de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser
condicionada a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo. (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA
RICA, 1992)
É nítido neste artigo do CADH, que estão presentes vários princípios
constitucionais, mostrando mais uma vez a consonância dos Tratados Internacionais
com nosso ordenamento jurídico, por sua vez aplicáveis à audiência de custódia.
Com o intuito de assegurar direitos e garantias fundamentais, os Estados,
como o Brasil, que ratificaram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,
através do Decreto Nº 592, de 6 de julho de 1992, firmaram compromisso da
proteção de seus jurisdicionados sem distinção de qualquer natureza, protegendoos dos arbítrios do Estado, bem como de outros cidadãos. Nesse sentido dispõe o
item 3 do artigo 9º da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos (CIDCP):
Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração
penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz,
ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções
judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou
ser posta em liberdade. (CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, 1992)
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Mesmo o Brasil sendo signatário dos supracitados Tratados Internacionais,
não houve interesse por parte do legislador de tornar providências para efetivar a
apresentação do indivíduo preso ao juiz. Essa inobservância de normas internacionais
acarretou prejuízos incalculáveis ao sistema prisional brasileiro, dando causa à
enorme comunidade carcerária percebida nos dias atuais.
Ainda paira uma corrente que a culpa desse encarceramento em massa, seja
do aplicador da Lei, e não do legislador, conforme ensina Nucci:
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Insiste-se, no Brasil, na ideia de que há superlotação dos
estabelecimentos penais, tanto para presos provisórios quanto
para condenados em regime fechado. Diante disso, os mesmos
que assim sustentam tendem a responsabilizar o Poder
Judiciário pela situação, afirmando que os magistrados em
geral prendem demais e soltam de menos. Porém, não nos
parece seja culpa da Justiça o estado calamitoso de presídios
no país. (NUCCI, 2018)
Dados do Conselho Nacional de Justiça, informam que no Brasil, encontramse mais de 800 mil presos em unidades prisionais e em delegacias espalhadas em
todo o país, colocando o Brasil na indesejada terceira colocação dos países que mais
encarceram pessoas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (com 2 milhões e 100
mil pessoas encarceradas) e China (com 1 milhão e 600 mil pessoas encarceradas).
Infelizmente esses dados só aumentaram com o passar dos anos, essa colocação se
deve em parte da cultura de encarceramento que imperou no Brasil por muito tempo
e que só agora o legislador voltou os olhos para essa situação prisional caótica em
que nosso país vive.
Perante a inércia do Legislador em dar regulamentação ao procedimento
que visa a efetivação da audiência de custódia, o Conselho Nacional de Justiça,
durante sua 223ª Sessão Ordinária, aprovou, por unanimidade, a Resolução nº 213,
de 15/12/2015, que norteia procedimentos acerca da audiência de custódia. Essa
regulamentação vem para alinhar os procedimentos em todos os Tribunais do Brasil,
visto que havia uma celeuma jurídica sobre assunto, pois expressamente ainda não
havia em nosso ordenamento jurídico o instituto audiência de custódia.
Em janeiro de 2016, essa resolução foi alvo de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados
Estaduais (ANAMAGES), sob o argumento da incompetência do CNJ para editar
normas, felizmente nem chegou a ser apreciado por falta de legitimidade da
associação, conforme a ementa da ADI 5448:
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EMENTA: Agravo regimental em ação direta de
inconstitucionalidade. Resolução nº 213/2015 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a apresentação
de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24
horas. Norma que repercute sobre toda a magistratura
nacional. Associação Nacional de Magistrados Estaduais
(ANAMAGES). Entidade representativa dos interesses dos
magistrados que integram a Justiça dos estados da
Federação e do Distrito Federal e Territórios. Parcela da
categoria profissional. Ilegitimidade ativa. Agravo que se
nega provimento.
1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no
sentido de que não detém legitimidade ativa ad causam para o
controle concentrado de constitucionalidade a associação
profissional sobre a qual repercute o ato normativo
impugnado. Precedentes.
2 A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais
(ANAMAGES), entidade representativa dos interesses dos
magistrados que integram a Justiça dos Estados da Federação
e do Distrito Federal e Territórios (art. 2º, a, do Estatuto), não
tem legitimidade para impugnar Resolução nº 213/2015 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a
apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no
prazo de 24 horas, a qual contém dispositivos que repercutem
sobre toda magistratura nacional.
3 Agravo regimental a que se nega provimento. (SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL)
O rito da audiência de custódia encontra-se positivado no art. 8º da
Resolução 213/2015 do CNJ, nele contém basicamente a entrevista que é feita pela
autoridade judicial com destinatário o preso, será feita sua devida qualificação, como
também a verificação de alguns direitos, como o do silêncio, conforme ensina nossa
Carta Magna. O uso da algema atenderá ao mandamento da SÚMULA VINCULANTE
11 DO STF, que versa sobre o correto emprego da algema, ou seja, usada somente
em casos excepcionais, a regra é não estar algemado durante a entrevista. É direito
do preso ter a oportunidade de comunicar seus familiares sobre sua situação, bem
como ser disponibilizado atendimento médico para o mesmo. É importante observar
que a autoridade judicial irá indaga-lo sobre o tratamento que recebeu entre o
momento da prisão até a audiência de custódia, fazendo a pergunta direta se o
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mesmo sofreu tortura ou maus tratos, daí a importância de não estarem presentes
na audiência os policiais que efetuaram sua detenção, pois isso implicaria de forma
nítida de intimidação, comprometendo a resposta do preso. Colhida as respostas, a
autoridade judicial terá os elementos básicos para decidir acerca da permanência ou
não da prisão, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
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Passemos agora ao estudo da Lei. Nº 13.964/2019, conhecida como Pacote
Anticrime, que veio para tornar expressa em nosso ordenamento jurídico a audiência
de custódia, vale lembrar que o advento dessa Lei, não tornou inócua a Resolução
213/2015 do CNJ, muito pelo contrário, a Resolução ainda vigora e complementa o
novo mandamento Processual Penal.
O caminho percorrido de vários anos até a sua normatização expressa no
Código de Processo Penal Brasileiro foi longo, e junto com eles vieram os prejuízos
já mencionados. Atualmente a audiência de custódia ganhou força e um alinhamento
definitivo.
De acordo com o art. 310 do CPP, o juiz deve promover audiência de custódia
no prazo de 24 horas da prisão, obrigatoriamente com a presença do advogado do
réu, o próprio réu, bem como do membro do Ministério Público, analisando tão
somente o momento da prisão, ficando de fora a motivação (suposto crime), que
ampare a prisão do indivíduo, como ensina Nucci:
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o
juiz deverá promover audiência de custódia com a presença
do acusado, seu advogado constituído ou membro da
Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e,
nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (…)” (art.
310, caput CPP, grifamos). A continuidade permaneceu
inalterada: relaxar a prisão ilegal; converter o flagrante em
preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não
for adequada outra medida cautelar; conceder liberdade
provisória. (NUCCI, 2020)
Outra inovação trazida pelo supracitado artigo, é: “editou-se a lei 13.964/19,
com algumas alterações no Código de Processo Penal, dentre as quais a vedação de
o juiz decretar a prisão preventiva, de ofício, também durante a fase de instrução
criminal” (NUCCI, 2020).
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Essa foi a odisseia percorrida pela audiência de custódia, até sua positivação
em nosso ordenamento jurídico, agora resta o esforço dos Tribunais para seguir
corretamente na aplicação deste mandamento normativo tão importante.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é salutar a importância da efetivação da Audiência de
Custódia em nosso ordenamento jurídico. Desde o pós-guerra (Segunda Guerra
Mundial), até os dias atuais, ela passou por várias modificações e até sua
consolidação como medida de assegurar Direitos Fundamentais, sofreu tentativas de
sua não aplicação, tentativas frustradas, graças a tendência das Nações na busca da
consolidação dos Direitos Humanos.
A cultura do encarceramento está ligada diretamente à efetivação tardia da
audiência de custódia, o legislador pecou em seu silêncio de morte por um lapso
temporal considerável entre os Pactos Internacionais firmados pelo Brasil, até sua
primeira positivação expressa no Código de Processo Penal Brasileiro, pois havia
apenas uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça, onde trazia o mandamento
da apresentação do preso sem demora perante à presença de uma autoridade
judicial competente para avaliar a condição em que o mesmo foi preso.
A consequência tardia da implementação da audiência de custódia foi o
encarceramento em massa de pessoas, que em tese, se passassem pela referida
audiência, estariam respondendo ao processo em liberdade e/ou cumprindo sua
pena com medidas cautelares diversas da prisão. Outra consequência negativa foi o
estigma trazido com a Audiência de Custódia, ela ainda é vista por muitos como uma
“audiência para soltar bandido” e não como um mecanismo processual para
resguardar Direitos Fundamentais. Por outro lado, temos as consequências positivas
da mesma, podemos falar da redução significativa de presos provisórios nas cadeias
públicas do país, contribuindo para a diminuição da superpopulação carcerária
existente no Brasil, porém, isso ainda não afasta o destaque que o Brasil tem no
âmbito internacional como um dos países que mais encarceram pessoas no mundo.
Portanto, fazendo a ponderação entre antes e depois da audiência de
custódia, nota-se que a efetiva aplicação dos Princípios Constitucionais, bem como
o resguardo dos direitos fundamentais aplicáveis aos Direitos Humanos, teve como
consequência a otimização do processo penal.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo abordar O Direito a Nacionalidade
para estrangeiros pelos moldes do artigo 12 da Constituição Brasileira e pela lei
13.445/17 ( Lei de Imigração). Descrever sobre o processo disciplinado em lei
específica e fundamentado na constituição Brasileira de 1988, abordando aspectos
relacionados ao pacto San josé da Costa rica, diferenciando os direitos fundamentais
e direitos humanos. Consequentemente a garantia da nacionalidade Brasileira e as
formas das possíveis perdas impostas pelo Estado de Direito, destacando a soberania
que é um dos fundamentos da constituição Brasileira perante as outras
nações. Tratando-se da parte que destaca-se sobre os direitos fundamentais não
podem ser afastados por mera imposição do Estado pois são direitos vinculados à
cada pessoa independente das situações, pois trata-se da questão de sobrevivência
do ser humano e não apenas de uma obediência imposta por lei . Portanto os direitos
fundamentais abrangem todas as pessoas nacionais e não nacionais, reconhecendo
o valor do ser humano
Palavras-chave: Constituição. Nacionalidade. Processo . Direito. Garantias.
ABSTRACT: This article aims to address The Right to Nationality for foreigners along
the lines of Article 12 of the Brazilian Constitution and by Law 13.445 / 17
(Immigration Law). Describe the process disciplined in specific law and based on the
Brazilian Constitution of 1988, addressing aspects related to the San José da Costa
Rica pact, differentiating fundamental rights and human rights. Brazilian law itself
prescribes that every child and adolescent has the right to a family, whose bonds
must be protected by the State and by society. Consequently, the guarantee of
Brazilian nationality and the forms of possible losses imposed by the rule of law,
highlighting the sovereignty that is one of the foundations of the Brazilian
constitution vis-à-vis other nations. In the case of the part that stands out on
fundamental rights, they cannot be dismissed by mere imposition of the State
because they are rights linked to each person regardless of situations, because it is a
question of human survival and not just obedience imposed by law. Therefore,
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fundamental rights cover all national and non-national people, recognizing the value
of the human being.
Keywords: Constitution. Nationality. Process. Right. Guarantees.
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INTRODUÇÃO
Os direitos fundamentais são um dos temas mais importantes tratados em
diversas áreas da nossa sociedade e principalmente na constituição federal.
Elencados no artigo 1° da CRFB/88, pois traz em seu texto a seguinte redação: A
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e
municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem
como:
I - Soberania
II- Cidadania
III- A dignidade da pessoa humana
IV- Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
V- Pluralismo político.
Os direitos fundamentais são os direitos do homem, que pode se dizer um
direito objetivo, pois é outorgado pela constituição e direito subjetivo pois é inerente
a cada ser vivo no Brasil. Estes podem ser equiparados aos direitos de personalidade
institucionalmente e juridicamente garantidos, conforme a teoria Natalista que é
adotada no Brasil, o homem passa a ter seus direitos de fato quando nasce com vida,
ainda que muitas vezes este tempo não dure muito, existe neste contexto uma
garantia de legalidade investida a pessoa nascida viva. Vale ressaltar que o termo de
direitos fundamentais difere dos direitos humanos, embora sejam parecidos em
tratar das subjetividade das questões humanas estes têm níveis de classificação
diferentes. Enquanto os direitos Humanos alicerçam -se em direitos universais , os
direitos Fundamentais alicerçam-se em uma norma suprema específica rígida
direcionadas ao Brasil e imutável. Os direitos fundamentais só possuem validade e
legalidade, porque foram expressos na carta magna e são revestidos de supremacia
são juridicamente seguros e intransferíveis sem precisar homologar qualquer destes
e independem de decisão judicial ou suprema corte para seu
reconhecimento. Destarte os direitos fundamentais são muito mais do que a
constituição Expressa em seu texto pois vai além de uma compreensão formal a uma
realidade de cada ser humano, estes direito funcionam como base para relação entre
o indivíduo e o Estado, mas não são limitados apenas aos artigos mencionados na
Constituição Federal da República do Brasil. Os direitos fundamentais não podem ser
afastados por mera imposição do Estado pois são direitos vinculados à cada pessoa
independente das situações, pois trata-se da questão de sobrevivência do ser
humano e não apenas de uma obediência imposta por lei . Portanto os direitos
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fundamentais abrangem todas as pessoas nacionais e não nacionais, reconhecendo
o valor do ser humano.
1 REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
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Pode-se dizer que os princípios são normas escritas ou não com força de lei
que orientam o ordenamento jurídico brasileiro. Na busca da diferenciação entre
princípio e regra, Alexy orienta que princípios são normas que ordenam que algo seja
realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais,
denominados de mandados de otimização. Por sua vez, as regras são normas que só
podem ser cumpridas ou não, contendo determinações no âmbito da possibilidade
fática e jurídica. Contudo quando houver colisão entre princípios, um dos princípios
terá que ceder diante do outro, aplicando a regra de proporção e mais favorável ao
caso concreto. A teoria dos Direitos Fundamentais Segundo o doutrinador Alexy
insere os: valores no modelo de princípios que, na medida em que lhe atribuem peso.
Ou seja trata-se de um questão racional onde pode se aplicar não apenas as regras
que muitas vezes não resolvem certos problemas, e que os princípios têm essa
flexibilidade de se ajustarem aos casos existidos com base jurídica.
Um exemplo bem claro deste tema é o princípio da igualdade e da isonomia,
onde difere-se em suas aplicações. A Constituição Federal da República traz em seu
artigo 5° o disposto sobre os direitos e garantias fundamentais : 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. Sendo assim este
direito apesar de trazer uma ideia de justiça , acaba muitas vezes não favorecendo
certas situações com sua aplicação. Exemplo de atendimento entre uma pessoa com
deficiência física e outra sem deficiência na mesma fila de um caixa para pagamento,
não é certo que uma pessoa com limitações físicas espere ser atendida num
expediente de horário normal tratada como as demais. isso fere totalmente o direito
de igualdade . Já o princípio de Isonomia traz a diferença ,onde sua aplicação é
proporcional ao mesmo exemplo, dando a pessoas que necessitam de um
atendimento especial em decorrência de fatores naturais ou sociais a mesma regra
só que de maneira diferente, ou seja tratar os iguais como iguais e os desiguais como
desiguais na forma da lei permitindo atingir o objetivo de cada peculiaridade sem
trazer injustiça quantos aos seus pares.
1.1 GARANTISMO E JUÍZO DE VALOR
Esta teoria como alguns autores defendem tem como pressuposto basilar o
princípio da dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais. O artigo 1°
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da constituição como já citado incube as garantias as pessoas residentes no Brasil,
destacando o princípio da dignidade da pessoa humana que basilar desta teoria
segundo Alexandre Morais Rosa do livro o que é garantismo. Assim, o garantismo
decorre da própria lei imposta pela Constituição Federal, na qual o Estado
democrático de direito submete-se também a esta lei, neste sentido o Estado não
figura apenas como O ditador de regras para que outros possam obedecer, mas
também este mesmo Estado democrático de direito submete-se a sua própria
legislação Pois é parâmetro de legalidade para si e para outro. É é interessante notar
que não apenas os brasileiros residentes no Brasil vincula a esse direito de
garantismo no que concerne aos ao princípio da dignidade da pessoa humana,
Porém alcança todos as pessoas que estão sobre o solo brasileiro e as que não estão
em solo brasileiros mais que tem nacionalidade brasileira. Uma vez que Esses
princípios se tornam exteriorizados e explícitos na Constituição Federal, possui
eficácia plena e imediata sem precisar de complementação para tais princípios, é
complexo falar sobre todos os princípios Pois cada caso tem sua peculiaridade
para invocar sobre um direito violado onde possa aplicar princípios fundamentais
que regem a vida de todos os brasileiros. Nossa Constituição Federal tem uma
história de desenvolvimento ao longo dos tempos, a Constituição de 1988 é
considerada como Cidadã, ou seja tem em sua maior objetividade e finalidade a
contemplação de beneficiar o cidadão e respeitá-lo em sua maior totalidade
impondo deveres e obrigações de uma maneira que todos possam ser exercidos e
efetivados. Todavia Esta teoria do garantismo tem diferenças entre validade e
efetividade,trazendo a ideia de que existe diferença entre o ser e o dever, enquanto
existe expressamente a declaração do direito a dignidade da pessoa humana a sua
efetividade não acompanha o mesmo direito . Deve-se observar também que esta
teoria do garantismo tem conexão com a questão política, social com o Estado de
direito e toda sua legalidade constituída na própria Constituição Federal, mostrandose que um fator influencia no outro tendo a própria Constituição o poder de
determinar para cada situação, uma solução específica levando em consideração os
princípios implícitos e explícitos que conserve ao legislador aplicar. O juízo de
vigência é aquele que se refere a mera constatação da existência de uma norma no
interior de um sistema jurídico. Acrescenta que se trata de um juízo fato ou técnico,
pois se limita a constatar que a norma cumpre os requisitos formais de competência,
procedimento, espaço,tempo, matéria e destinatário: como tal juízo de fato é
suscetível de verdade e falsidade.
2 DA NACIONALIDADE
A nacionalidade corresponde ao vínculo jurídico-político do indivíduo com o
Estado equivalente ao elemento humano do Estado - povo. Assim este indivíduo
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fará parte de todo ordenamento jurídico daquele Estado em que Pese a sua
cidadania para votações eleitorais e todo processo amparado legalmente, nesse
contexto pode-se dizer que uma pessoa nacional difere do Cidadão, ao passo o quê
o Nacional refere-se a uma pessoa de certo país que pode ser ou não um cidadão.
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Não se deve confundir o conceito de povo com população, pois população
engloba tanto os brasileiros quantos estrangeiros que estão no território nacional,
referindo-se a um conceito apenas quantitativo. O Povo: é um conjunto de nacionais
de um estado, População é conjunto de residentes no território (nacionais e
estrangeiros) e Nação É o conjunto de pessoas que se identificam pela mesma língua,
cultura, costumes e tradições. Já a cidadania é mais restrita que a nacionalidade,
refere-se aos indivíduos que podem exercer direitos políticos.
O artigo 12 da Constituição Federal do Brasil traz em seu bojo os requisitos
de nacionalidade tratando em situações diversas sobre este vínculo jurídico-político
entre o indivíduo e o Estado de direito. Este trabalho tem como um de seus temas
apontar sobre a forma de nacionalidade para estrangeiros que residem no Brasil
tendo uma visão crítica sobre este processo que disciplina o artigo 12 da Constituição
da República Federativa do Brasil. A nacionalidade tem suas espécies divididas em:
originária ou primária, secundária ou adquirida especial, provisória. adota-se também
Neste contexto de cidadania a nacionalidade pelo solo(ius solis) e pelo sangue(ius
sanguinis).
3 NACIONALIDADE PRIMÁRIA OU ORIGINÁRIA
Esta nacionalidade é imposta pelo poder de soberania do estado é unilateral
e involuntária Como regra e é o que identifica o indivíduo como sendo Nacional Nato
de um Estado .Por força do artigo 12 da Constituição Federal declaram os brasileiros
natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil ainda que de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Este
critério é o critério do ius Solis
b) nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer
um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Este é o É o
critério do ius sanguinis.
c) os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, Desde que seja
registrado em órgão de repartição brasileira competente, ou venha a
residir na República Federativa do Brasil após atingida a maioridade a
qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Este é o critério do ius
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sanguinis. Podemos entender que a partir dos enunciados no artigo 12 e
o que a doutrina tipifica sobre a nacionalidade os critérios ius
sanguinis que quer dizer pelo sangue e o critério e ius solis que deriva
do solo abrangem uma pessoa que vive no Brasil. é importante ressaltar
que mesmo que um brasileiro que esteja no estrangeiro de pai ou mãe
brasileira pode ser considerado um brasileiro nato pelo critério e os
sanguinis, ou seja, Não importa se o brasileiro esteja em outro país ele não
será considerado Nacional deste país é ressalvado alguns casos, a lei
brasileira alcança seus nacionais Extraterritorialmente,garantido a defesa
e os direitos deste brasileiro. Então entende-se por nacionalidade
primária ou originária como ato vinculado ao brasileiro permitindo-se ser
reconhecido através do quesito sangue e quesito solo sua nacionalidade
ainda que este esteja fora do seu país .
4 NACIONALIDADE SECUNDÁRIA OU ORDINÁRIA
Este tipo de nacionalidade advém da própria lei quando expressa ou tácita
Veja a seguinte redação do artigo 12 inciso 2 parte B : aos estrangeiros de qualquer
nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos
ininterruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade
brasileira . Em consonância com a lei 13.445/17 Lei que trata sobre os deveres e
direitos do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece
princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Ou seja além do
disposto do artigo 12 da Constituição Federal esta lei complementar em seu Artigo
65: as seguintes características como: capacidade civil, ter residência em território
nacional mínimo de quatro anos, comunicar-se em língua portuguesa sem
condenação penal ou reabilitado .Embora a própria Constituição Federal determine
o prazo de 15 anos este poderá ser reduzido para um prazo de quatro anos se
aplicada a lei do Imigrante este aqui é discricionário e subjetivo daquele que queira
a nacionalidade brasileira .Nas hipóteses do tempo mínimo de 4 anos reduzir para o
menino de 1 ano o estrangeiro terá que ter as condições de ter um filho brasileiro,
ter prestado ou poder prestar serviço relevante ao país, ser casado com brasileiro por
conhecido por seu grau profissional .Existe a situação específica para o estrangeiro
que que país língua portuguesa São exigidos residência fixa por um período de um
ano ininterrupto e idoneidade moral, nesta situação e específico a lei traz em seu
critério de concessão da nacionalidade brasileira um pouco mais branda do que para
aquele país que não fala ou não manifeste a sua lingua portuguesa.Pode-se dizer
que a lei brasileira tratando-se de nacionalidade mesmo com o prazo de 15 anos
para os residentes estrangeiros que moram no Brasil possam Advir ir com a
nacionalidade do país, será reduzido para quatro anos, estes quatro anos também
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podem ser reduzidos a depender de cada caso específico ressalvados os critérios
específicos em lei.
5 NACIONALIDADE PROVISÓRIA
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Por força do artigo 70 da lei 13.445/17 -Naturalização provisória da lei de
migração assim concedida a criança ou adolescente que tenha fixado residência em
território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por
intermédio de seu representante legal a legalidade previsão caput pode ser
concedida ou pode ser convertida em definitiva especialmente querendo pelo prazo
de dois anos, após atingir maioridade no caso . Entretanto estabelece que a pessoa
tendo a criança ou o adolescente que tem o residência fixa no Brasil no prazo de 10
anos antes de completar os 10 anos de idade pode obter mas ele quer a naturalização
provisória desde que a pessoa responsável por ela no Brasil assim o faça
requerimento, se caso contrário não poderá obter a naturalização provisória, isto é
interessante, porque pode ajudar as crianças no procedimento de adaptação no
Brasil um exemplo é a Coreia ou muitas empresas internacionais em que os pais
precisam colocar seus filhos na escola e em adaptação. Pois bem a situações que ele
diz respeito também ao responsável Quem seria o responsável pela criança? o que
leva a entender que qualquer pessoa que demonstre relação de parentesco ou afeto
e a requerimento do tutor esse processos de naturalização será apresentado é
processado pelo pelo órgão competente poder. Podendo ser negado neste caso de
procedimentos não se sobra de dúvidas não são de caráter absoluto que é preciso
esgotar as esfera administrativa e depois das esferas Judiciais se ao caso escutava
todos os estados não precisa obviamente seguir todas as instâncias administrativa.
Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o
naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir
a maioridade. Pode concluir-se através desses enunciados que o Brasil não discrimina
e nem rejeita os estrangeiros tendo em sua legislação os critérios a ser seguidos com
ressalvas e procedimentos que os passam litigar em esperar administrativa ou judicial
sobre a racionalidade brasileira.
6 NACIONALIDADE ESPECIAL
Art. 68 da lei 13.445/2017, traz em seu bojo a especificações da naturalização
especial que poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das
seguintes situações:
I - seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 (cinco) anos, de
integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de
pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou
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II - seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em
repartição consular do Brasil por mais de 10 (dez) anos
ininterruptos.
Art. 69. São requisitos para a concessão da naturalização
especial:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as
condições do naturalizando; e
III - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos
termos da lei.
Esta é uma modalidade de aquisição para nacionalidade brasileira a partir do
artigo 69 da lei 13.445/17 e todas essas características requer do estrangeiro
capacidade civil, comunicar-se em língua portuguesa e não ter condenação penal ou
está reabilitado nesta situação não é obrigatório o estrangeiro ter residência fixa
apenas as características descritas nos incisos dos artigos.
7 A PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA.
Conforme o dispositivo do artigo 15 da Declaração de Direitos Humanos,
preconiza enfaticamente a seguinte redação:
“1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade;
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade,
nem do direito de mudar de nacionalidade”. Deste modo pode
se concluir que a nacionalidade não é apenas uma condição,
mas um direito pessoal e indisponível. Embora, ao nascer, a
pessoa tenha sua nacionalidade definida, seja pelo jus soli, seja
pelo jus sanguinis, não necessariamente a ela estará atrelado
para todo o sempre. É lhe possibilitada a mudança de
nacionalidade, evidentemente, satisfeitos os requisitos do caso
em concreto, a depender da legislação da pátria em que se
pretende adquirir a nacionalidade. Para aquele que obteve sua
nacionalidade brasileira adquirida por um dos critérios já
mencionados, pode se extrair que tal condição ou direito não
são absolutos e eternos.
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A perda da nacionalidade esta atreladas a algumas situações descritas na
Constituição Brasileira:
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Constituição Federal de 1988 Art. 12. São brasileiros: § 4º - Será
declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver
cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude
de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra
nacionalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de
nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição
de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro
residente em estado estrangeiro, como condição para
permanência em seu território ou para o exercício de direitos
civis;
Lei 13.445, de 2017 Art. 75. O naturalizado perderá a
nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado
por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos
do inciso I do § 4º do art. 12 da Constituição Federal .Parágrafo
único. O risco de geração de situação de apatridia será levado
em consideração antes da efetivação da perda da
nacionalidade
É, portanto, um rol taxativo este que elenca as formas de perda de
nacionalidade. Repise-se: os casos dos artigos acima colacionados são aplicáveis,
evidentemente, tanto às nacionalidades adquiridas originariamente, primárias,
quanto aquelas adquiridas de forma derivada (secundárias). Da leitura do inciso II do
§4º do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, percebe-se que a perda da
nacionalidade, para os casos de aquisição de uma nacionalidade outra é regra. Em
outras palavras: se um brasileiro, por ventura, querendo exercer o seu direito, decide
mudar a sua nacionalidade, desde logo estará, em verdade abdicando da qualidade
de nacional brasileiro. Conforme visto, a modificação de nacionalidade é um direito
previsto tanto pelo artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos dos Homens,
quanto no artigo 20º do Pacto San José da Costa Rica. Esta é a regra, que, por outro
lado, comporta algumas exceções, elencadas nas alíneas a e b do mesmo inciso II do
§4º do artigo 12 da Constituição Federal de 1988 e pelos incisos do artigo 75 da lei
13.445/17. A respeito dessa taxatividade das hipóteses de perda de nacionalidade,
cumpre trazer valoroso ensinamento de um ilustre doutrinador na área de Direito
Internacional, além de grande jurista de notável saber jurídico, o Ministro Celso
Duvivier de Albuquerque de Mello, em voto proferido no acórdão da Questão de
Ordem no Habeas Corpus nº 83.11318, sob sua relatoria:
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“A perda da nacionalidade brasileira, por sua vez, somente
pode ocorrer nas hipóteses taxativamente definidas na
Constituição da República, não se revelando lícito, ao Estado
brasileiro, seja mediante simples regramento legislativo, seja
mediante tratados ou convenções internacionais, inovar nesse
tema, quer para ampliar, quer para restringir, quer, ainda, para
modificar os casos autorizadores da privação – sempre
excepcional – da condição político-jurídica de nacional do
Brasil”
Embora pode-se dizer que para o brasileiro nato esta condição da perda de
nacionalidade brasileira é quase nula de pleno direito, com exceção d o artigo 12 da
CRFB/88, § 4º inciso I e II, alíneas a e . Nestes casos aquele que possui a nacionalidade
brasileira não terá suspensa o seu vínculo jurídico com o Brasil. Porém aquele que
fizer a escolha de cancelamento da nacionalidade brasileira por meio de decisão
judicial perderá por completo seu vínculo jurídico com a nação brasileira, isto poderá
ser positivo ou negativo dependendo da situação que se encontre o cidadão no país
em que reside.
8 DA EXTRADIÇÃO DO NATURALIZADO.
Nos termos do inciso LI do artigo 5° da Constituição Federal,antes descrito
nenhum Brasileiro será extraditado salvo o naturalizado em caso de crime comum
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja desta forma os direitos
adquiridos aos brasileiros naturalizados não podem ser comparados em absolutos
com os do brasileiros natos . Pois em nenhuma hipótese o brasileiro nato será
extraditado a Constituição Federal Veda este tipo de procedimento, ressalvados as
hipóteses prevista em lei.
De certo, há algum tempo atrás surgiu notícias de uma brasileira que teria
perdido sua nacionalidade originária, ocorre que, esta brasileira até então
considerada
nata,
optou
pela cancelamento
de
sua
nacionalidade
originária. cometendo um crime no país estrangeiro, fugindo para o Brasil a fim de
se esconder das autoridades estrangeiras, neste ínterim de tempo descobriu-se que
o Brasil nada poderia fazer por ela a não ser entregá-la às autoridade competente
estrangeira para aplicação de pena, sendo assim não mais amparada pela legislação
brasileira ou por qualquer benefício que teria senão cancelasse sua nacionalidade
originária. Vale ressaltar que, neste caso narrado a condição de brasileira nata
poderá ser restabelecida desde que seja feito o pedido judicialmente para
reintegração da nacionalidade como reconhecimento de cidadão em casos que se
perde ou cancele-se por ato judicial.
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9 DA NATUREZA DAS DECISÕES ACERCA DA PERDA DE NACIONALIDADE
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Muito se discute, na doutrina, acerca da natureza das decisões sobre a perda
da nacionalidade. Não é exatamente pacífico o entendimento, existindo uma certa
controvérsia sobre se são as decisões de natureza constitutiva ou meramente
declaratórias. Segundo o entendimento de Alexandre de Moraes, “os efeitos do
decreto presidencial que estabelece a perda da nacionalidade são ex nunc, ou seja,
não são retroativos, atingindo somente a relação jurídica indivíduo-Estado após sua
edição” . Entretanto, não parece ser a teoria seguida pelo nobre Alexandre de Moraes
o caminho mais acertado. Melhor interpretação pode ser alcançada apenas com a
observância da evolução da redação das Constituições Federais até a atual, de 1988,
sobre o tema. Apenas para fins de elucubração, traga-se o que dispunham as duas
últimas Constituições imediatamente anteriores à hodiernamente vigente sobre a
perda da nacionalidade. Na Constituição de 1.946/26, a perda da nacionalidade era
tratada no Capítulo I (Da Nacionalidade e da Cidadania) do Título IV (Da Declaração
de Direitos), exatamente no artigo 130. Na Constituição de 1.967/27, por sua vez, a
perda da nacionalidade era tratada no Capítulo I (Da Nacionalidade) do Título II (Da
Declaração de Direitos), precisamente no artigo 141. Abaixo, os caputs referidos
dispositivos, verbis:

Constituição Federal de 1946 Art 130 - Perde a
nacionalidade o brasileiro: Constituição Federal de
1967 Art 141 - Perde a nacionalidade o brasileiro: De
outro lado, a Constituição de 1988, sobre o tema da
perda da nacionalidade, dispõe, exatamente no §4º de
seu artigo 12: § 4º - Será declarada a perda da
nacionalidade do brasileiro que: Ora, parece bastante
clara a intencional modificação na redação do
dispositivo pertinente ao tema.
Tomando-se essa perspectiva, não há muita margem para interpretações
diversa daquela que considera a perda da nacionalidade uma decisão de natureza
declaratória. Nos casos em que houver a perda da nacionalidade, pelo cancelamento
da naturalização, a declaração da perda da nacionalidade deverá retroagir à data do
trânsito em julgado da decisão que cassou a sua naturalização; para os casos em que
a nacionalidade perdida seja a originária, na situação de aquisição voluntária de
nacionalidade alheia, há de se retroagir à data em que houve a aquisição da nova
nacionalidade, através da naturalização obtida. Portanto, não obstante haja
divergência na doutrina, a melhor interpretação é conseguida, como visto, da leitura
da atual redação da Constituição Federal em comparação com as Constituições
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Federais anteriores. Tem, pois, natureza declaratória a decisão sobre a perda da
nacionalidade, operando, assim, efeitos ex tunc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme a constituição trata e garante direito a nacionalidade Brasileira para
estrangeiros, fundamentado no Art.12 da CRFB e Lei 13.445/17, pode-se dizer que
apesar dos trâmites administrativos e os critérios estabelecidos , a nacionalização é
o vínculo do indivíduo politicamente estabelecido como base entre Estado de
Direito, fazendo parte do povo daquele país e sujeitando-se às suas leis. Contudo é
através da nacionalidade que um indivíduo pode ter a maioria de seus direitos
reconhecidos , expressando-se , impugnando, apelando ou concordando e
conferindo direitos de proteção e ordens advinda do Estado. Logo a nacionalização
não deve ser vista apenas o meio de ser reconhecido por uma pessoas para habitar
legalmente num país, mas também é uma forma de democracia social trabalhada
entre os povos.
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RESUMO: O presente artigo objetiva identificar os principais impactos do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos na justiça de transição Argentina. Para tanto,
incialmente, será examinado o sistema da Convenção Americana dos Direitos
Humanos, com especial enfoque para a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Por conseguinte, serão estudados três importantes casos acerca da responsabilização
dos agentes estatais e da anulação das leis de anistia, a saber: caso Velásquez
Rodriguez vs. Honduras, caso Barrios Altos vs. Perú e caso Almocinad Arellano vs.
Chile. Por fim, será analisada a repercussão da jurisprudência da Corte Interamericana
de Direitos Humanos na transição política argentina sob a ótica do acesso à justiça.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema Interamericano de Direitos Humanos; Jurisprudência
da Corte Interamericana; Leis de anistia; Acesso à justiça.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O sistema interamericano de direitos humanos. 2.1
Convenção americana de direitos humanos. 2.2 Comissão interamericana de direitos
humanos. 2.3 Corte interamericana de direitos humanos. 3 As sentenças da corte
interamericana de direitos humanos no processo transicional latino-americano. 3.1
Caso
Velásquez
Rodriguez
vs
Honduras.
3.2
Caso
Barrios
Altos vs. Perú. 3.3 Caso Almocinad Arellano vs. Chile. 4 O impacto da jurisprudência
da corte interamericana de direitos humanos na transição política argentina. 4.1 O
regime ditatorial argentino: breves considerações. 4.2 A anulação das leis argentinas
de anistia pela Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4.3 A anulação das leis
argentinas de anistia e a garantia do acesso à justiça. 5. Conclusões; Referências.
1. INTRODUÇÃO
As ditaduras militares marcaram a realidade sul-americana nas décadas de
sessenta e setenta, violando ferozmente os direitos humanos através da adoção
institucionalizada de práticas de tortura, homicídio, perseguição política, prisão
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arbitrária, ocultação de cadáver e desaparecimento forçado. Após os regimes
ditatoriais, os países sul-americanos, como, v. g., Argentina, Chile, Uruguai e Brasil,
vivenciaram um período de transição política, iniciado na década de oitenta.
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Acontece, entretanto, que esses países ainda convivem com as reminiscências
do legado dos regimes autoritários ditatoriais, com uma cultura de violência e
impunidade, com uma baixa densidade democrática e com um crescente desrespeito
interno aos direitos humanos, exigindo uma dupla transição: a transição de um
regime ditatorial para um Governo democrático e a transição deste Governo para a
consolidação da democracia.
Em meio aos regimes ditatoriais, em 22 de novembro de 1969, foi assinada, na
Conferência Interamericana Especializada sobre Direitos Humanos, em São José,
Costa Rica, a Convenção Americana, que criou um subsistema regional de tutela e
proteção aos direitos humanos, representando um importante marco na defesa
desses direitos entre os países americanos. Dentro desse sistema, destaca-se a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, órgão jurisdicional do sistema regional, que,
por sua vez, proferiu importantes decisões no contexto transicional latino-americano.
Dessa forma, o presente artigo objetiva, incialmente, analisar o sistema da
Convenção Americana de Direitos Humanos, com especial enfoque para a
repercussão da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos na
justiça de transição de alguns países sul-americanos. Para tanto, serão estudados três
emblemáticos casos acerca da responsabilização dos agentes estatais e da anulação
das leis de anistia, para que, após, sejam identificados os principais impactos dessa
jurisprudência na justiça de transição argentina, como a anulação das leis de anistia
e a garantia do acesso à justiça.
2. O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é formado essencialmente por
quatro diplomas normativos, a saber: Declaração Americana dos Direitos e Deveres
do Homem; Carta da Organização dos Estados Americanos; Convenção Americana
de Direitos Humanos; e Protocolo de San Salvador (RAMOS, 2012, p. 185).
O Sistema Interamericano, por sua vez, como bem sublinha André de Carvalho
Ramos (2012), é composto por dois sistemas de proteção: o sistema da Organização
dos Estados Americanos – OEA, que utiliza preceitos da Carta da OEA e da Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem; e o sistema da Convenção Americana
de Direitos Humanos, criado no bojo da própria OEA.
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Com efeito, o primeiro sistema é mais amplo, sendo composto por trinta e cinco
Estados, ao passo em que o segundo sistema é menos abrangente, sendo composto
por vinte e cinco Estados, os quais ratificaram a Convenção Americana dos Direitos
Humanos. Assim, infere-se que os dois sistemas apresentam a mesma origem, qual
seja a OEA, possuindo como diferença a densidade do compromisso assumido, haja
vista que o segundo sistema além de acarretar aos Estados-membros um maior
comprometimento internacional, conta, inclusive, com um tribunal especializado, que
é a Corte Interamericana de Direitos Humanos (RAMOS, 2012, p. 185). Nesse âmago,
para a consecução do presente estudo, convém examinar o sistema da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
O sistema da Convenção Americana dos Direitos Humanos encontra-se
abarcado pelo sistema da Organização dos Estados Americanos. A diferença reside
no fato de que os Estados signatários desse sistema, que atualmente totalizam vinte
e cinco, apresentam um maior compromisso internacional com os direitos humanos.
Nesse sentido, cumpre examinar os principais órgãos e documentos desse sistema.
2.1 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto
de San José da Costa Rica, foi assinada na Conferência Interamericana Especializada
sobre Direitos Humanos em São José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969,
entrando em vigor no plano internacional em 18 de julho de 1978.[1] Como bem
observar André de Carvalho Ramos (2012, p. 186), um fato que chama atenção diz
respeito ao contexto histórico da época de elaboração da Convenção Americana,
uma vez que grande parte dos Estados da OEA era marcada por regimes
ditatoriais.[2]
Apenas os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos têm o
direito de aderir à Convenção Americana, que, uma vez ratificada, impõe aos
signatários a obrigação de respeitar os direitos garantidos na Convenção e assegurar
o seu livre e pleno exercício (PIOVESAN, 2006, p. 89).
Dentre os direitos assegurados pela Convenção Americana, cumpre destacar:
direito à vida; direito à personalidade jurídica; direito à não ser submetido à
escravidão; liberdade; direito a um julgamento justo; direito à compensação em caso
de erro judiciário; direito à privacidade; liberdade de consciência; liberdade de
religião; liberdade de pensamento e de expressão; direito à resposta; liberdade de
associação; direito ao nome; direito à nacionalidade; liberdade de movimento; direito
de residência; direito de participar do governo; igualdade perante à lei; e direito à
proteção judicial (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS,1969).
400

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A Convenção Americana de Direitos Humanos, até o presente momento, já foi
ratificada por vinte e cinco países, a saber: Argentina (1984); Barbados (1981); Bolívia
(1979); Brasil (1992); Chile (1990); Colômbia (1973); Costa Rica (1970); Dominica
(1993); Equador (1977); El Salvador (1978); Grenada (1978); Guatemala (1978); Haiti
(1977); Honduras (1977); Jamaica (1978); México (1981); Nicarágua (1979); Panamá
(1978); Paraguai (1989); Peru (1978); República Dominicana (1978); Suriname (1987);
Trinidad & Tobago (1991); Uruguai (1985); Venezuela (1977). Observa-se que os
Estados Unidos ainda não ratificaram a Convenção, assim como Antígua e Barbuda,
Bahamas, Belize, Canadá, Guiana, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e
Granadinas.
No Brasil, a adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos somente
ocorreu em 22 de setembro de 1992, sendo promulgada internamente através do
Decreto nº. 678, de 6 de novembro de 1992. Por outro lado, o reconhecimento da
competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos somente aconteceu em
11 de novembro de 2002, mediante o Decreto nº. 4.463 (COMPARATO, 2010, p. 379).
Por fim, cabe pontuar que a Convenção Americana de Direitos Humanos foi
influenciada por dois importantes diplomas normativos internacionais, o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e a Convenção Europeia de Direitos
Humanos (1950).
2.2 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Primeiramente, convém esclarecer que a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos possui um duplo tratamento normativo: o primeiro, com fulcro na Carta da
OEA e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; e o segundo,
com esteio na Convenção Americana de Direitos Humanos (RAMOS, 2012, p. 207).
Assim, segundo lição de Flávia Piovesan (2006), a competência da Comissão alcança
os vinte e cinco Estados-partes da Convenção Americana, em relação aos direitos
humanos nela consagrados, assim como todos os Estados-membros da OEA, em
relação aos direitos consolidados na Declaração Americana de 1948.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, nos
Estados Unidos, é composta por sete membros, de alta autoridade moral e de
reconhecido saber em matéria de direitos humanos, nos moldes do art. 34 da
Convenção Americana de Direitos Humanos. Os integrantes da Comissão
Interamericana são eleitos, a título pessoal, pela Assembleia Geral da OEA, a partir de
uma lista de candidatos formulada pelo Estado-membro, por um período de quatro
anos, sendo possível apenas uma reeleição.
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Com o objetivo de proteger os direitos humanos, a Comissão Interamericana
tem a função de fazer recomendações aos governos dos Estados-membros, prepara
estudos e relatórios, solicitar informações aos governos, além de submeter um
relatório anual à Assembleia Geral da OEA (PIOVESAN, 2006, p. 91).
Nesse cerne, sob o enfoque procedimental, ao receber uma petição escrita, a
Comissão Interamericana decidirá, primeiramente, sobre a sua admissibilidade, com
base nos requisitos previstos no art. 46 da Convenção Americana de Direitos
Humanos. Dentre esses requisitos, destaca-se a necessidade de esgotamento dos
recursos internos. Reconhecidos os pressupostos de admissibilidade, a Comissão
solicitará informações ao Estado denunciado. Recebidas as informações, ou
transcorrido o prazo sem resposta ou manifestação do Estado, a Comissão analisará
se subsistem os fundamentos da denúncia. Caso não haja a comprovação do teor
das violações relatadas, a Comissão Interamericana arquivará o expediente
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS,1969).
Entretanto, caso constatada à ofensa aos direitos humanos, a Comissão poderá
realizar uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado, buscando-se,
em seguida, uma solução amistosa entre as partes. Se houver êxito nessa tentativa
amistosa, segundo o art. 49 da Convenção Americana, a Comissão redigirá um
relatório que será encaminhado ao peticionário, aos Estados-partes e,
posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da OEA. Caso
não haja solução amistosa, a Comissão redigirá um relatório, no qual exporá os fatos
e as suas conclusões, formulando, ainda, proposições e recomendações. O relatório
será encaminhado ao Estado-parte, que, por sua vez, terá o prazo de três meses para
cumprir as recomendações. Caso não sejam cumpridas as referidas proposições e
recomendações, a Comissão encaminhará o caso à Corte Interamericana de Direitos
Humanos (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS,1969).
Por fim, cumpre assinalar que as recomendações da Comissão Interamericana
são meras “reprovações morais”, sem força vinculante, somente no tocante ao
Primeiro Informe ou Informe Preliminar. Isso porque, como bem assevera André
Ramos, caso o Estado não cumpra a recomendação preliminar no prazo de três
meses, a Comissão poderá encaminhar o caso à Corte Interamericana, que proferirá
uma sentença vinculante, ou a Comissão poderá emitir um Segundo Informe, cujo
comando deverá ser cumprido obrigatoriamente pelo Estado denunciado.[3]
Assim, a Comissão Interamericana consubstancia um importante mecanismo de
proteção aos direitos humanos, seja por meio das tentativas de solução amistosa,
seja por meio das recomendações, seja por meio do encaminhamento dos casos à
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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2.3 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do sistema
regional, sendo composta por sete juízes nacionais de Estados-membros da OEA,
eleitos a título pessoal pelos Estados-partes da Convenção Americana, com
mandatos de seis anos. Observa-se que, ao contrário dos membros da Comissão
Interamericana, que são eleitos pela Assembleia Geral da OEA, os juízes da Corte
Interamericana podem ser apenas indicados e eleitos pelos Estados-partes da
Convenção Americana de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2006, p. 98).
A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi formalmente estabelecida em 3
de setembro de 1979, com o objetivo de aplicar e interpretar a Convenção
Americana, com sede em São José, Costa Rica.
A Corte Interamericana possui competência consultiva e contenciosa. No plano
consultivo, qualquer membro da OEA poderá solicitar parecer da Corte relativamente
à interpretação da Convenção Americana ou qualquer outro tratado referente à
proteção de direitos humanos nos Estados americanos, consoante art. 64 da
Convenção. A Corte poderá, ainda, emitir parecer sobre a compatibilidade entre leis
internas e instrumentos internacionais, a pedido de qualquer Estado-membro da
OEA.
Verifica-se, assim, no que tange à competência consultiva, que a Corte
Interamericana amplia sua legitimidade para além dos Estados-partes da Convenção,
abarcando todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos.
Amplia, também, a sua competência material, tendo em vista que emite pareceres
acerca de outros tratados de direitos humanos vigentes na América. Salienta-se que
os referidos pareceres não possuem força vinculante.
Com relação à competência contenciosa, a Corte Interamericana pode conhecer
de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção
Americana, desde que os Estados-partes tenham reconhecido a sua competência,
nos termos do art. 62 da Convenção. Em outras palavras, para se submeter à
competência contenciosa da Corte, o Estado, além de ser signatário da Convenção
Americana, tem que reconhecer expressamente, mediante declaração em separado,
a referida competência jurisdicional.
No plano contencioso, o procedimento adotado pela Corte Interamericana
apresenta duas fases: a fase contenciosa e a fase de supervisão de cumprimento de
sentenças. A fase contenciosa, por sua vez, possui quatro etapas, a saber: a) etapa de
apresentação do caso pela Comissão, juntamente com as solicitações, os
argumentos, as provas apresentadas pelas supostas vítimas e a contestação oferecida
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pelo Estado demandado; b) etapa oral ou de audiência pública; c) etapa de alegações
e observações finais das partes e da Comissão, e d) etapa de estudo e emissão de
sentença. A fase de supervisão do cumprimento das sentenças implica na solicitação
periódica de informação ao Estado sobre as atividades desenvolvidas para o
cumprimento da decisão, assim como no recebimento de observações da Comissão
e das vítimas ou de seus representantes (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS, 2012).
A Corte Interamericana pode decidir pela improcedência ou procedência, parcial
ou total, da ação de responsabilização internacional do Estado por violação de
direitos humanos (RAMOS, 2012). As suas sentenças podem determinar o
pagamento de indenizações às vítimas, como também determinar à implementação
de políticas públicas de combate à violação aos direitos humanos. Caso não haja
cumprimento espontâneo, a Corte poderá incluir o referido caso no relatório anual
submetido à Assembleia Geral da OEA, que poderá levar à condenação moral do
Estado no âmbito internacional, como forma de pressionar o Estado descumpridor
(SANTOS, 2010).
Além disso, caso não seja cumprida espontaneamente as decisões
condenatórias, a sentença poderá ser executada no próprio país, nos moldes do art.
68 da Convenção Americana. Existe, ademais, um grande movimento nos Estadospartes que aceitaram a jurisdição da Corte em efetivar as decisões no seu âmbito
interno. No Brasil, por exemplo, como sublinha Sabrina Ribas Bolfer (2010, p. 636),
existe um projeto de lei (PL nº. 3.214/2000) que disciplina o cumprimento interno das
respectivas decisões. De acordo com esse projeto, as sentenças de caráter
indenizatório teriam eficácia imediata, prescindido da homologação pelo Supremo
Tribunal Federal.
Não se pode deixar de observar, contudo, principalmente no tocante às decisões
que não importam em condenação pecuniária, que o mecanismo político de coerção
dos Estados descumpridores tem se mostrado insuficiente. Assim, segundo André de
Carvalho Ramos (2012, p. 238-239), a implementação das decisões da Corte e da
Comissão deveriam exigir uma participação mais ativa da Assembleia Geral e do
Conselho Permanente da OEA, de forma a aumentar a efetividade das decisões e
condenar, de fato, os Estados violadores.
No Brasil, no plano contencioso, foram proferidas as seguintes sentenças pela
Corte Interamericana: caso Damião Ximenes Lopes, caso Gilson Nogueira de
Carvalho, caso Garibaldi e Escher e outros e caso Gomes Lund e outros.
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Dessa forma, considerando a papel da Corte Interamericana na proteção dos
direitos humanos, releva examinar as suas principais decisões acerca das violações
perpetradas nas ditaduras de alguns países latino-americanos.
3. AS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO
PROCESSO TRANSICIONAL LATINO-AMERICANO
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Os países sul-americanos foram marcados por regimes ditatoriais, que violaram
gravemente os direitos humanos, desrespeitando os preceitos da Convenção
Americana de Direitos Humanos. Após o término dos regimes autocráticos, foram
levados alguns casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que impactaram
nos processos transicionais desses países.
As decisões mais emblemáticas nesse tocante foram os casos Velásquez
Rodriguez vs. Honduras, Barrios
Altos vs. Perú e Almocinad
Arellano vs. Chile,
julgadas pela Corte Interamericana em 29 de julho de 1988, 30 de novembro de 2001
e 26 de setembro de 2006, respectivamente.
3.1 CASO VELÁSQUEZ RODRIGUEZ VS. HONDURAS
O caso Velásquez Rodriguez vs. Honduras versa sobre o desaparecimento de um
estudante universitário hondurenho, Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, que,
durante o período ditatorial, foi violentamente preso, sem mandato judicial, por
membros da Direção Nacional de Investigação e das Forças Armadas de Honduras.
Após a prisão, o estudante foi vítima de tortura e desaparecimento forçado (MEYER,
2012, p. 189-190).
Em 24 de abril de 1986, o presente caso foi submetido à Corte Interamericana
de Direito Humanos pela Comissão Interamericana, após o recebimento de uma
denúncia contra o Estado de Honduras em 7 de outubro de 1981. Ressalta-se que a
jurisdição da Corte foi reconhecida pelo referido Estado em 1981.
Na sentença, publicada em 29 de julho 1988, a Corte asseverou que o
desaparecimento forçado de seres humanos é uma violação múltipla e contínua de
direitos constantes da Convenção, sendo que os Estados-partes, como consequência
dessa obrigação, devem prevenir, investigar e punir qualquer violação de direitos
consagrados na Convenção, além de buscar a reparação dos direitos violados (CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1988).
Com efeito, a Corte Interamericana de Direito Humanos (1988) concluiu pela
violação dos artigos 4º, 5º e 7º da Convenção, conjugados com o artigo 1º,
condenando o Estado de Honduras a pagar uma justa indenização aos familiares da
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vítima. Nesse sentido, como bem pontuado por Emilio Meyer (2012, p. 190), em que
pese no presente caso a Corte Interamericana não tenha tratado especificamente
sobre a problemática da “autoanistia”, exigiu expressamente que os Estados
signatários da Convenção diligenciem no sentido de combater o desaparecimento
forçado e as demais violações aos direitos humanos praticadas no regime ditatorial.
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3.2 CASO BARRIOS ALTOS VS. PERÚ
Em 8 de junho de 2000, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
submeteu à Corte o caso Barrios Altos vs. Perú, relacionado ao massacre ocorrido,
em 3 de novembro de 1991, no bairro de Barrios Altos, na cidade de Lima, Peru. No
respectivo evento, seis homens fortemente armados dispararam por cerca de dois
minutos contra todas as pessoas que estavam reunidas em uma festa para arrecadar
fundos para a reforma de um edifício, matando quinze pessoas, ferindo gravemente
outras quatro e deixando uma delas inválida. Após investigações, constatou-se que
os assassinos trabalhavam para a inteligência militar e eram membro do exército
peruano. Descobriu-se, ademais, que os agentes estatais atuavam no “escuadrón de
eliminación” chamado “Grupo Colina”, responsável por um programa antisubversivo
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2001).
Em 1995, o Congresso Nacional peruano aprovou a Lei nº. 26.479, que concedeu
anistia geral aos militares, policiais e civis, e, em 1996, a Lei nº. 26.492, que dispunha
sobre a interpretação e alcance da anistia, impedindo qualquer discussão sobre a lei
precedente. Em seguida, com esteio nas referidas leis, a Corte Superior de Justiça de
Lima arquivou o caso (MEYER, 2012, p. 188-189).
Nesse contexto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o aludido
caso, asseverou que as leis de anistia peruanas, ao estabelecerem excludentes de
responsabilidade e impedirem investigações e punições, violaram gravemente os
preceitos da Convenção Americana de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2010, p. 459).
A Corte Interamericana (2001) assinalou ainda que as leis de “autoanistia”
conduzem ao desamparo das vítimas e a perpetuação da impunidade, impedindo a
identificação dos indivíduos responsáveis pelas violações aos direitos humanos,
obstaculizando a investigação e o acesso à justiça, além de impedir às vítimas e seus
familiares o conhecimento da verdade e a percepção da reparação correspondente.
Dessa forma, por unanimidade, em 14 de março de 2001, a Corte reconheceu a
responsabilidade internacional do Estado do Peru por violação aos artigos 4º (direito
à vida), 5º (direito à integridade pessoal), 8º (direito às garantias judiciais), 25 (direito
à proteção judicial) da Convenção Americana de Direitos Humanos. Além disso, o
Peru foi condenado a reabrir as investigações judiciais, divulgando publicamente os
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resultados e punindo os responsáveis, assim como a declarar as leis da anistia (Leis
nº. 26.479 e 26.492) incompatíveis com Convenção Americana, carecendo, por
conseguinte, de efeitos jurídicos. Por fim, condenou o Estado peruano a reparar às
vítimas e seus familiares.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A decisão da Corte Interamericana no caso Barrios Altos vs. Perú, consoante
intelecção de Flávia Piovesan (2010), apresentou um elevado impacto na anulação
das leis de autoanistia, em especial porque foi a primeira vez, no Direito Internacional
contemporâneo, que um Tribunal internacional determinou a incompatibilidade de
leis de anistia com tratados de direitos humanos.
3.3 CASO ALMOCINAD ARELLANO VS. CHILE
Finalmente, cumpre evidenciar o caso Almocinad Arellano vs. Chile,
encaminhado à Corte pela Comissão Interamericana, em 11 de julho de 2005, tendo
em vista a falta de investigação e punição dos responsáveis pela execução
extrajudicial do Senhor Almocinad Arellano durante a ditadura militar chilena. Isso
porque com a edição do Decreto-Lei nº. 2.191/1978, lei de anistia, foram perdoados
todos os crimes cometidos entre 1973 e 1978, durante o regime de Pinochet,
inclusive os crimes lesa humanidade.
No julgamento, a Corte Interamericana (2006) afirmou que o Decreto-Lei carece
de efeitos jurídicos e não pode seguir representando um obstáculo para a
investigação das graves violações aos direitos humanos, nem para a identificação e
a punição dos responsáveis. Acrescentou que as leis de anistia são manifestamente
incompatíveis com a letra e o espírito da Convenção Americana, afetando diversos
direitos nela consagrados.
Além de ponderar que as leis de anistia perpetuam a impunidade e impedem a
investigação e punição das violações aos direitos humanos, a Corte Interamericana
(2006) asseverou que o ataque generalizado e sistemático à população civil, durante
o período ditatorial, viola uma norma imperativa de direito internacional. Trata-se da
norma de jus cogens, que proíbe a prática de crimes de lesa-humanidade, impondo
a penalização obrigatória desses crimes, conforme o direito internacional geral.
A Corte Interamericana assinalou, nessa linha de intelecção, que o delito
cometido contra o Senhor Almocinad Arellano, além de inanistiável, é imprescritível,
haja vista que os crimes de lesa-humanidade não são toleráveis pela comunidade
internacional, ofendendo toda humanidade, haja vista que o dano por eles
ocasionado permanece vigente para a sociedade nacional e para a própria
comunidade internacional. Assim, a imprescritibilidade dos crimes contra a
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humanidade surge como categoria de norma de Direito Internacional Geral ( jus
cogens), de forma que o Chile não pode deixar de cumprir essa norma imperativa.
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Nesse sentido, em 26 de setembro de 2006, a Corte Interamericana reconheceu
a responsabilidade internacional do Chile pela violação dos artigos 1º, 2º, 8º e 25 da
Convenção Americana de Direitos Humanos, declarando a incompatibilidade do
Decreto-Lei nº. 2.191 com os seus preceitos e concluindo pela anulação dos seus
efeitos jurídicos. Declarou, ao final, que a sentença, por si só, constitui uma forma de
reparação.
As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre as leis de
autoanistia e sobre as violações cometidas no período autocrático latino-americano
representou, dessa forma, um importante marco no processo transicional desses
países.
4. O IMPACTO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS NA TRANSIÇÃO POLÍTICA ARGENTINA
A Argentina aderiu a Convenção Americana de Direitos Humanos em 5 de
setembro de 1984 e aceitou a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana no
mesmo dia. Foram levados à apreciação da Corte doze casos envolvendo a
Argentina.[4]Acontece, entretanto, diferentemente de outros países da América
Latina, que esses casos não discutiam a responsabilização dos agentes estatais pelos
crimes praticados durante o regime ditatorial, nem sobre legislações de autoanistia.
Dessa forma, mesmo não havendo a condenação da Argentina quanto às
violações perpetradas no período autocrático, observa-se que este Estado adotou a
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em especial nos casos
acima referidos, revogando suas leis de anistia e responsabilizando os mandantes e
executores das graves ofensas aos direitos humanos. Convém examinar, nesse
diapasão, o processo transicional argentino e a incorporação das decisões da Corte
Interamericana pela Corte Suprema de Justicia de la Nación – CSJN.
4.1 O REGIME DITATORIAL ARGENTINO: BREVES CONSIDERAÇÕES
O golpe militar argentino foi instaurado, oficialmente, em 24 de março de 1976,
com a deposição da presidenta Isabel Martinez de Perón. Nesse momento, iniciado
com o golpe de estado intentado pelas Forças Armadas, instalou-se a ditatura militar,
que perdurou de 1976 a 1983.
A repressão dirigiu-se a setores armados dos grupos guerrilheiro, como também
a toda e qualquer pessoa que apresentasse posicionamento político, ideológico,
sindical, econômico, artístico, cultural, social e religioso divergente do regime
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autocrático instaurado. Com relação aos delitos, foram praticados os mais diversos
crimes de lesa-humanidade, cabendo destacar o desaparecimento forçado e a
apropriação de crianças. O desaparecimento forçado consiste na detenção ilegal de
pessoas que, além de sequestradas e torturadas, terminam “desaparecendo”
(YACOBUCCI, 2011, p. 24). Essas pessoas são chamadas pelos argentinos
de detenidos-desaparecidos, estimando-se que houve de dezoito mil a trinta mil
desaparecimentos.[5]
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A apreensão, subtração e modificação da identidade das crianças nascidas em
cativeiro também foi uma prática bastante comum. As gestantes presas tinham os
seus filhos apreendidos pelos militares no momento do parto, que os entregavam a
terceiras pessoas, que, por sua vez, modificavam suas identidades (PIOVESAN, 2010,
p. 464).
Nesse contexto, antes de abandonar o poder, os militares produziram uma
anistia sobre os seus próprios comportamentos, através da ley de facto 22.924.
Ocorre que, no governo de Raúl Alfonsín, foi criada a Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas – CONADEP, com o objetivo de coletar informações sobre
o destino dos detenidos-desaparecidos e sobre os outros crimes praticados na
ditadura. Essas informações foram compiladas no livro Nunca Más. Iniciou-se, nesse
momento, uma forte pressão popular pela anulação da lei de fato.
Nessa senda, por meio da ley 23.040, o Congresso revogou a ley 22.924,
considerando-a inconstitucional e declarando a sua nulidade. Além disso, o
respectivo diploma normativo estabeleceu que as pessoas libertadas pela aplicação
da ley 22.924 deveriam se apresentar ao tribunal no prazo de cinco dias a contar da
sua vigência.[6] É nessa conjuntura que se iniciaram os julgamentos dos militares
responsáveis pelas graves violações, como Jorge Videla, Emilio Massera e Orlando
Agosti, representantes das Forças Armadas.
Acontece, contudo, que além dos militares das mais altas patentes e hierarquias,
foram julgados oficiais de menor hierarquia, assim como suboficiais e policiais. Esta
situação ensejou uma forte pressão política que culminou com a edição da ley de
punto final (23.492) e ley de obediencia debida (23.521). Como assinala Guillermo
Yacobucci (2011, p. 26-27), as aludidas legislações acarretaram a impunidade dos
crimes praticados na ditadura, além de impossibilitarem o discernimento da verdade
sobre o que havia acontecido. Assim, juntamente com a destruição da documentação
e com o pacto de silêncio, as leis do ponto final e da obediência devida impediram
o alcance da verdade e a identificação do paradeiro dos desaparecidos.
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A reação da sociedade civil, das organizações defensoras dos direitos humanos,
dos juristas, políticos e acadêmicos foi imediata, de forma que estas leis,
posteriormente, quase vinte anos depois, foram declaradas inconstitucionais
pela Corte Suprema de Justicia de la Nación, bem como nulas e inaplicáveis, com
base no controle de convencionalidade e na jurisprudência da Corte Interamericana
de Direitos Humanos.
4.2 A ANULAÇÃO DAS LEIS ARGENTINAS DE ANISTIA PELA CORTE SUPREMA DE
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

JUSTICIA DE LA NACIÓN

A Argentina, mediante o art. 75, inciso 22, da Constituição de 1994, reconheceu
as obrigações assumidas internacionalmente, conferindo status constitucional aos
tratados ratificados. É importante notar que diante das obrigações gerais assumidas
na Convenção Americana de Direito Humanos, surgem obrigações específicas, dentre
as quais se destaca o dever de investigar os fatos, punir os responsáveis, indenizar as
vítimas e realizar a reforma das instituições que violaram os direitos humanos, como
forma de garantir o direito à verdade e à memória, impedindo a repetição das
atrocidades cometidas no período ditatorial.
Dessa forma, em 1994, a Argentina assumiu um importante papel na observância
e consolidação dos direitos humanos, ao garantir hierarquia constitucional aos
tratados internacionais.
Nessa senda, a Corte Suprema de Justicia de la Nación – CSJN, considerando as
obrigações assumidas perante a Convenção Americana, como também as decisões
da Corte Interamericana nos casos Velásquez Rodriguez vs. Honduras e Barrios
Altos vs. Perú, proferiu importantes decisões no processo transicional argentino.
Além das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos
acima referidos, datadas de 1988 e 2001, releva destacar que outro importante marco
na reabertura dos processos criminais da ditadura militar argentina foi a edição do
Informe nº. 28/92, no qual a Comissão Interamericana estabeleceu que a Argentina
violou a Convenção Americana ao sancionar leis de anistia (GUEMBE, 2005).
De acordo com o Informe nº. 28/92, a Comissão Interamericana concluiu que as
leis nº. 23.492 (ley de punto final) e 23.521 (ley de obediencia debida), assim como o
Decreto n. 1002/89 são incompatíveis com o artigo 18 (direito à justiça) da
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e com os artigos 1, 8 e 25
da Convenção Americana de Direitos Humanos. Recomendou, nesse cerne, que o
Governo da Argentina adotasse medidas necessárias para “esclarecer los hechos e

individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas
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durante la pasada dictadura militar” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS, 1992).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Nesse contexto, cumpre analisar o caso Simón, Julio Héctor y otros, através do
qual a Corte Suprema de Justicia de la Nación – CSJN declarou a
inconstitucionalidade das leis de ponto final (23.492) e obediência devida (23.521),
que, por sua vez, objetivavam anistiar os militares, principalmente os de baixa e
média hierarquia, pelos delitos cometidos entre 24 de março de 1976 e 26 de
setembro de 1983.
Incialmente, convém observar que a CSJN já havia examinado a validade das
referidas leis em 1987. Na referida oportunidade, a CSJN asseverou que as leis de
anistia resultaram de uma ponderação de interesses em jogo, exclusiva do poder
político, e que, como tal, não deveriam ser atacadas pelo Poder Judiciário (GUEMBE,
2005).
Todavia, em 14 de junho de 2005, a CSJN modificou o seu entendimento, com
base nos marcos apontados ao longo do presente estudo, quais sejam: a) ratificação
da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1984; b) reconhecimento da
hierarquia constitucional dos tratados internacionais, nos moldes do art. 75, inciso
22, na reforma da Constituição Argentina, em 1994; c) Recomendação exarada pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de incompatibilidade das
leis de anistia com as disposições da Declaração e da Convenção Americana, nos
termos do Informe nº. 28, em 1992; d) Sentenças da Corte Interamericana nos
casos Velásquez Rodriguez vs. Honduras e Barrios Altos vs. Perú, em 1988 e 2001.
Trata-se do emblemático caso Simón, Julio Héctor y otros.
Julio Héctor Simón, suboficial da Polícia Federal Argentina, sequestrou, em 27 de
novembro de 1978, José Liborio Poblete Rosa, sua esposa, Gertrudis Marta Hlaczik, e
sua filha, Claudia Victoria Poblete. Todos eles foram levados ao centro clandestino
de detenção, conhecido como “El Olimpo”, no qual foram torturados por diversas
pessoas, dentre as quais Julio Héctor Simón. Permaneceram alguns meses naquele
centro, até serem levados para outra localidade, sem qualquer notícia, até o presente
momento, do seu paradeiro. Dentre os argumentos aventados pela defesa, insta
evidenciar: as leis de anistia (ley nº. 23.492 e ley nº. 23.521); a proibição da aplicação
de uma lei ou tratado posterior ao fato; a irretroatividade norma penal mais grave; e
a prescrição (ARGENTINA, 2005).
Em março de 2001, o aludido caso foi julgado em primeira instância, tendo o juiz
declarado a inconstitucionalidade das leis argentinas de anistia. O principal
fundamento para a sua decisão foi o reconhecimento do caráter lesa-humanidade
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dos delitos praticados no regime ditatorial. Nesse contexto, o juiz reconheceu que as
referidas leis se opõem às disposições presentes em tratados internacionais,
ratificados pela Argentina, que obrigam o Estado a investigar, processar e punir as
graves violações aos direitos humanos. Essa decisão recebeu forte respaldo quando,
alguns dias após a sua publicação, a Corte Interamericana proferiu a sentença no
caso Barrios Altos, declarando a nulidade das leis peruanas de anistia (GUEMBE,
2005).
Em novembro de 2001, a Câmara das Apelações ratificou a decisão judicial a quo,
utilizando, como um dos principais argumentos, a decisão da Corte Interamericana
de Direitos Humanos. Por conseguinte, o caso foi encaminhado à Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que, em 14 de junho de 2005, proferiu sentença, declarando a
inconstitucionalidade das leis argentinas de anistia.
Consoante decisão da CSJN, os beneficiários por essas leis não podem invocar a
proibição da retroatividade da lei penal mais grave, nem a coisa julgada. Tais
princípios não podem constituir um impedimento para a anulação das leis de anistia,
nem para o prosseguimento dos processos criminais, que, em muitos casos, nem
mesmo iniciaram (ARGENTINA, 2005).
Além disso, a CSJN pontuou que os delitos de lesa-humanidade estão sujeitos
aos princípios do ius cogens do direito internacional, de modo que não há prescrição
para os crimes dessa natureza, uma vez que esse princípio deriva tanto do direito
internacional consuetudinário, quanto do direito convencional. Salienta, ademais,
que o fato da Argentina ter ratificado a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos
Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade muito depois da ocorrência
dos fatos a serem investigados não constitui qualquer obstáculo, em especial porque
a referida Convenção apenas confirmou a imprescritibilidade, já reconhecida
internacionalmente como norma de ius cogens.
Com relação aos delitos de desaparecimento forçado, a CSJN sublinhou que
esses crimes contra a humanidade violam gravemente o direito à vida, tendo a
comunidade mundial se comprometido a erradicar delitos dessa natureza, que, ao
atentarem contra os valores humanos fundamentais, merecem tamanha reprovação
da consciência universal que nenhuma convenção, pacto ou norma positiva pode
revogar, esconder ou dissimulá-los (ARGENTINA, 2005). Outrossim, o
desaparecimento forçado é um delito de natureza continuada ou permanente, sendo
que, enquanto não se identificar o destino ou paradeiro da vítima, não corre o prazo
prescricional.
Ao examinar a constitucionalidade das leis de anistia e a sua compatibilidade as
normas internacionais de hierarquia constitucional, a CSJN assinalou, primeiro, que
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as leis nº. 23.492 e 23.521 foram sancionadas em 1986 e 1987, respectivamente, e
que a Convenção Americana foi ratificada em 1984. Em segundo lugar, que as
decisões da Corte Interamericana, vinculantes no Estado argentino, reconheceram a
inadmissibilidade das disposições de anistia e de prescrição. Em terceiro, que a
Convenção Americana possui hierarquia constitucional, sendo que a obrigação de
investigar e sancionar as violações aos direitos humanos faz parte do bloco de
constitucionalidade. Concluindo, por fim, que as leis de anistia são inconstitucionais
(ARGENTINA, 2005).
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A CSJN declarou, assim, que as referidas leis, em qualquer caso, carecem de
efeitos jurídicos, não podendo impedir a investigação, julgamento e condenação dos
responsáveis pelos crimes contra a humanidade cometidos na ditadura militar
argentina.
4.3 A ANULAÇÃO DAS LEIS ARGENTINAS DE ANISTIA E A GARANTIA DO ACESSO À
JUSTIÇA
A expressão “acesso à justiça” não é unívoca, haja vista que a sua dimensão e
significado variam no tempo e no espaço, em virtude da presença de elementos de
natureza política, sociológica, religiosa e filosófica (ENGISCH, 2001, p. 12).
Mauro Cappelletti e Bryant Garth assinalam que o acesso à justiça apresenta duas
finalidades básicas: a consolidação de um sistema igualmente acessível a todos; e a
produção de resultados que sejam, individual e socialmente, justos. Assim, na
intelecção de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, o acesso à justiça pode ser encarado
como “o requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que
pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 8).
Para a consecução do presente estudo, será adotada a conceituação formulada
por Wilson Alves de Souza (2011, p. 26), a saber: o acesso à justiça como a porta de
entrada e a porta de saída. Em outras palavras, Wilson Alves de Souza leciona que,
do ponto de vista jurídico, o conceito de acesso à justiça vai muito além do sentido
literal, significando tanto a porta de entrada, que é o direito de postulação perante
os órgãos jurisdicionais, quanto à porta de saída, que é o devido processo em direito,
isto é, o processo provido de garantias processuais, como, v. g., contraditório, ampla
defesa, produção de provas por meios lícitos, ciência dos atos processuais,
julgamento em tempo razoável, fundamentação das decisões, julgamento justo,
eficácia das decisões, entre outros.
Com efeito, o acesso à justiça consiste não apenas na possibilidade de acesso
aos órgãos encarregados da prestação jurisdicional, que é o direito de ação, mas
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também na possibilidade de um devido processo, ou seja, um processo com as
garantias processuais a ele inerentes.
A Corte Suprema de Justicia de la Nación, em 14 de junho de 2005, ao proferir
sentença declarando a inconstitucionalidade das leis argentinas de anistia, garantiu
o acesso à justiça à sociedade argentina e às vítimas e familiares de mortos e
desaparecidos políticos.
Isso porque no julgamento do caso Simón, Julio Héctor
y otros, com base no controle de convencionalidade[7], a CSJN reconheceu a
obrigação de investigar, processar e punir os mandantes e executores dos crimes de
lesa-humanidade cometidos durante a ditadura militar argentina, concluindo que as
leis de anistia constituem um sério obstáculo à concretização dos direitos humanos
no processo transicional. A partir desse momento, foram reabertos os processos
criminais arquivados, bem como ajuizadas novas ações penais.
A Corte Suprema de Justicia de la Nación, dessa forma, garantiu o direito à
verdade, o direito à memória e o direito à justiça, como também outros direitos
consagrados no Pacto San José da Costa Rica, como o direito à proteção judicial.
As leis de autoanistia comprometem seriamente o acesso à justiça, em especial
porque perpetuam a impunidade, garantem o esquecimento e a ocultação proposital
de fatos, obstaculizam as investigações e, consequentemente, o esclarecimento das
graves violações aos direitos humanos. Além disso, como muitos crimes ficam sem
investigação, o paradeiro de muitos detenidos-desaparecidos fica em aberto,
atormentando constantemente os seus familiares, que, ao verem desrespeitado o seu
direito ao luto, convivem com uma diária tortura psicológica.
Observa-se, assim, que a CSJN, com base nos preceitos da Convenção e nas
sentenças proferidas pela Corte Interamericana, garantiu o acesso à justiça da
sociedade argentina, diferentemente de outros países sul-americanos, como o Brasil.
O Brasil, em que pese tenha sido condenado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos, não anulou a sua lei de anistia (Lei nº. 6.683/79). Ademais, o
julgamento da ADPF nº. 153 pelo Supremo Tribunal Federal, em total desrespeito aos
tratados de direito internacional, comprometeu seriamente o acesso à justiça da
sociedade brasileira. Isso porque muitas ações ajuizadas pelo Ministério Público
Federal, questionando, especialmente, os crimes cometidos por militares durante a
ditadura militar, foram rejeitadas.[8]
Com efeito, o impacto da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos foi de relevância ímpar no processo transicional argentino, sendo que a
incorporação da Convenção Americana e das referidas decisões pela Corte Suprema
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de Justicia de la Nación, representou um importante passo na consolidação dos
direitos humanos na justiça de transição argentina.
5. CONCLUSÕES
Evidenciou-se, no presente artigo, que:
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1. Os países sul-americanos foram marcados por regimes ditatoriais, que
violaram gravemente os direitos humanos, desrespeitando os preceitos da
Convenção Americana de Direitos Humanos. Após o término dos regimes
autocráticos, foram levados alguns casos à Corte Interamericana de Direitos
Humanos, que impactaram nos processos transicionais desses países.
2. As decisões mais emblemáticas nesse tocante foram os casos Velásquez
Rodriguez vs. Honduras, Barrios
Altos vs. Perú e Almocinad
Arellano vs. Chile,
julgadas pela Corte Interamericana em 29 de julho de 1988, 30 de novembro de 2001
e 26 de setembro de 2006, respectivamente.
3. Nos referidos casos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos assinalou
que leis de autoanistia além de desamparar as vítimas e perpetuar a impunidade,
impedem a identificação dos indivíduos responsáveis pelas violações aos direitos
humanos, obstaculizando a investigação, o acesso à justiça e o conhecimento da
verdade. As sentenças da Corte Interamericana representaram, assim, um importante
marco no processo transicional latino-americano.
4. Em 14 de junho de 2005, a Corte Suprema de Justicia de la Nación – CSJN, no
julgamento do caso caso Simón, Julio Héctor y otros, declarou a
inconstitucionalidade das leis de ponto final (23.492) e obediência devida (23.521),
fundamentando o seu entendimento nos seguintes marcos: a) ratificação da
Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1984; b) reconhecimento da
hierarquia constitucional dos tratados internacionais, nos moldes do art. 75, inciso
22, na reforma da Constituição Argentina, em 1994; c) Recomendação exarada pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de incompatibilidade das
leis de anistia com as disposições da Declaração e da Convenção Americana, nos
termos do Informe nº. 28, em 1992; d) Sentenças da Corte Interamericana nos
casos Velásquez Rodriguez vs. Honduras e Barrios Altos vs. Perú, em 1988 e 2001.
5. A decisão proferida pela Corte Suprema de Justicia de la Nación garantiu o
acesso à justiça à sociedade argentina e às vítimas e familiares de mortos e
desaparecidos políticos, principalmente porque ao anular as leis de anistia e
reconhecer a obrigação de investigar, processar e punir os mandantes e executores
dos crimes de lesa-humanidade cometidos durante a ditadura militar argentina,
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foram reabertos os processos criminais arquivados, bem como ajuizadas novas ações
penais.
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6. Com efeito, o impacto da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos foi de relevância ímpar no processo transicional argentino, sendo que a
incorporação da Convenção Americana e das referidas decisões pela Corte Suprema
de Justicia de la Nación, representou um importante passo na consolidação dos
direitos humanos na justiça de transição argentina.
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NOTAS:
[1] Ressalta-se que o anteprojeto da referida convenção foi elaborado em 1967 pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
[2] André Ramos (2012) ressalta que a elaboração da Convenção Americana de
Direitos Humanos nasceu do esforço das ditaduras de demonstrar sua semelhança
com os Estados Democráticos, ao contrário do que aconteceu com a Convenção
Europeia de Direitos Humanos que nasceu do esforço de Estados Democráticos de
demonstrarem sua diferença com as ditaduras.
[3] No Brasil, houve alguns Informes que foram cumpridos, como, por exemplo,
o Caso Maria da Penha (RAMOS, 2012, p. 217-278).
[4] Juan Francisco Bueno Alves (Caso 12.425, Argentina, 31 de março de 2006), Juan
Carlos Bayarri (Caso 11.280, Argentina, 16 de julho de 2007), Eduardo Kimel (Caso
12.450, Argentina, 10 de abril de 2007), Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico (Caso
12.524, Argentina, 10 de dezembro de 2010), Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal
Fornerón (Caso 12.584, Argentina, 29 de novembro de 2010), Jorge Fernando
Grande (Caso 11.498, Argentina, 4 de maio de 2010), Carlos y Pablo Mémoli (Caso
12.653, Argentina, 3 de dezembro de 2011), Jorge Omar Gutiérrez y família (Caso
12.221, Argentina, 19 de agosto de 2011), César Alberto Mendoza y otros - Prisión
y reclusión perpetuas a adolescentes (Caso 12.651, Argentina, 17 de junho de 2011),
Oscar Alberto Mohamed (Caso 11.618, Argentina, 13 de abril de 2011), Sebastián
Claus Furlán y familia (Caso 12.539, Argentina, 15 de março de 2011), Hugo Oscar
Arguelles y otros (Caso 12.167, Argentina, 29 de maio de 2012).
[5] Segundo Flávia Piovesan, a Secretaria de Direitos Humanos da Argentina estima
o desparecimento de 18.000 pessoas, ao passo em que as organizações não
governamentais, como Las Madres de la Plaza de Mayo, estimam o
desaparecimento forçado de 30.000 indivíduos (PIOVESAN, 2010).
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[6] Art. 3º - La persona que hubiera recuperado su libertad por aplicación de la ley
de facto 22.924 deberá presentarse ante el tribunal de radicación de la causa dentro
del quinto (5) día de la vigencia de la presente ley. En caso contrario, será declarada
rebelde y se dispondrá su captura, sin necesidad de citación previa. Si se tratare de
un civil sometido a la jurisdicción militar, la presentación a que se refiere el párrafo
anterior podrá hacerse efectiva simultáneamente con la impugnación dirigida
contra ese enjuiciamiento y en el tribunal donde esta impugnación se radique
(ARGENTINA, 1983).
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[7] Segundo Ricardo Maurício, Claiz Gunça e Tiago Freitas, “o controle de
convencionalidade consiste na verificação da conformidade entre as normas
internas e os tratados internacionais, sendo que o Estado, assim como todos os seus
órgãos, devem observar, zelar e respeitar os ditames e normas internacionais
ratificados. Outrossim, pautado no controle de convencionalidade, o Poder
Judiciário não deve levar em conta apenas o tratado, mas também a interpretação
conferida pelas cortes internacionais” (SOARES; SANTOS; FREITAS, 2013, p. 106).
[8] A título de exemplo, podem ser citadas as denúncias formuladas pelo Ministério
público Federal em face do coronel da reserva Sebastião Curió, do tenente-coronel
da reserva Lício Maciel e do coronel da reserva Carlos Brilhante Ustra. As ações
foram rejeitadas pela Justiça Federal sob o argumento de que a Lei de Anistia estava
em vigor, conforme decisão do STF, e, portanto, não seria possível processar e punir
os militares. Algumas ações foram admitidas após a interposição de recurso, mas,
até o presente momento, não houve qualquer condenação (SANTOS, 2014).
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal discutir sobre os
Juizados Especiais Cíveis, elencando suas vantagens/finalidades/funções para com a
sociedade. Com relação ao tipo de pesquisa adotado, nessa fora utilizado a pesquisa
bibliográfica, onde analisou-se diversas obras, artigos, livros e etc., para compor essa
discussão. Como problemática, esta pesquisa questiona-se sobre a funcionalidade
dos Juizados Especiais Cíveis, onde observou-se se, realmente, alcançou aquilo que
almejava. A pesquisa dividiu-se em 3 capítulos, onde o primeiro discutiu-se sobre o
contexto histórico, no segundo sobre os princípios norteadores, e o terceiro
demonstrou-se suas características. Por fim, apresentou-se as considerações finais,
elencando de que forma fora alcançado o objetivo inicialmente proposto.
Palavras-chaves: Juizados Especiais Cíveis; Características; Princípios.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. CONTEXTO HISTÓRICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
- 2. 1. Histórico - 2.2 Conceitos e definições - 2.3 Natureza jurídica dos Juizados
Especiais Cíveis - 3. PRINCIPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS 3.1 Princípios -3.1.1 Princípio da oralidade. - 3.1.2 Princípio da Informalidade e da
Simplicidade. - 3.1.3 Princípio da Economia Processual. - 3.1.4 Princípio da Celeridade
- 4. CARACTERISTICAS DA LEI 9.099/95 - 4.1 Competência - 4.1.1 Critério objetivo 4.1.1.1 - As pequenas causas - 4.1.1.2 As causas de menor complexidade - 4.1.1.3 As
pequenas causas de menor complexidade - 4.1.2 Critério Territorial - 4.1.3 Critério
Funcional - 4.2 Base Constitucional do Juizado Especial - 4.3 Delimitação da parte
Cível da Lei nº 9.099/95 - 4.4 Papel da Lei nº 9.099 /95 no “Sistema dos Juizados
Especiais” - 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS - 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INTRODUÇÃO
A pesquisa vem com o intuito de discutir a respeito do Juizado Especial Civil,
demonstrando-se sua importância, e de que forma, melhora o sistema jurídico no
Brasil. Sabe-se que, o Juizado não é considerado uma novidade neste sistema, pois
existe uma previsão legal especifica para tal, a qual fora disposta primeiramente pela
Lei 7244/84, que diz respeito a sua criação, e posteriormente fora revogado pela Lei
9.099/95, onde será discorrido por esta pesquisa de forma detalhada.
Por todo exposto entende-se que este referido tema merece atenção, pois
está relacionado diretamente com a solução de conflitos. Ressalte-se que, milhares
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de pessoas se utilizam da justiça para solucionar problemas que se consideram
condutas consideradas “erradas”, e efetivamente, ilícitas.
Diante disso, tal tema, surgiu com a necessidade de conhecer e compreender
como ocorre o funcionamento do Juizado Especial Cível, apresentando-se suas
vantagens, e de que forma, demonstra-se imprescindível para a sociedade. Além
disso, sabe-se que este órgão é capaz de solucionar os conflitos existentes de forma
rápida, respeitando um dos seus principais princípios, tal qual, celeridade.
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Como objetivo geral, tem-se a discussão sobre o Juizado Especial Cível, no
qual será discorrido/discutido sobre seus princípios e suas características conforme
a lei nº 9099/95. Dentre as específicas, verificou-se a discussão sobre o contexto
histórico, demonstrando-se fatos que fizeram surgir esta forma de dirimir conflitos;
observou-se posicionamentos de autores sobre a temática; discutiu-se sobre as
vantagens do Juizado Especial Civil, e suas regras.
A metodologia adotada nesta pesquisa é de cunho bibliográfico onde
utilizou-se livros com base doutrinaria, artigos jurídicos, julgados jurisprudenciais a
fim de buscar embasamento na pesquisa. Quanto ao objetivo no que se relaciona a
pesquisa é de modo Explicativa, no qual é um tipo de pesquisa que tem como função
saber o porquê das coisas, fazer o pesquisador se aprofundar mais nos teóricos para
encontrar suas respostas, segundo Gil (2002, p.42)
Quanto aos procedimentos utilizamos a pesquisa bibliográfica que segundo
Gil (2002, p.102) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Esse tipo de
pesquisa também auxilia na escolha de um método mais apropriado e também ao
conhecimento aprofundado do assunto, levando em busca de obras sobre o assunto,
querer saber se já se tem algo publicado, levando o pesquisado a busca mais
profunda do fenômeno. Procedimentos metodológicos o procedimento percorrido
foi a verificação da lei pertinente fazendo uma análise a constituição federal e seus
preceitos legais. Posteriormente consulta as doutrinas e construindo uma postura
crítica, no qual foi possível coletar boas pesquisas e assim escrever o trabalho.
Esta pesquisa dividiu-se em 3 capítulos: o primeiro trata-se a respeito do
contexto histórico dos Juizados Especiais Cíveis, o qual discutiu-se sobre seu
histórico, conceitos e natureza jurídica. O segundo, discutiu-se a respeito dos
princípios norteadores, onde fora dividido de forma que, fosse possível
compreender. O terceiro e último, tratou-se sobre as características da referido
órgão, apresentando-se sua previsão legal, competência, base constitucional, e seu
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papel perante a sociedade, elencando diversas regras que devem ser levadas em
consideração.
2. CONTEXTO HISTÓRICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
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2. 1. Histórico
É importante que haja o conhecimento do histórico, para que se possa
entender sobre a referida temática. Dito isso, faz-se necessário apresentar um breve
relato sobre sua historicidade, elencando diversos entendimentos dos doutrinadores,
para que seja possível compreender como surgiu tal órgão, e por qual previsão legal.
Sabe-se que, quando se discute sobre o direito romano, de imediato,
compreende-se que tal, evidentemente, permanece como exemplo insuperável no
mundo do Direito, já que se considera uma verdadeira região de observação, sendo
até mesmo, descrito por muitos como, uma arte valiosa e perfeita.
Sendo assim, o direito de Justiniano, o qual fora estudado por todos os
países que compõem a Europa, desde os anos de 1100. A partir disso, foi de suma
importância para o direito atual, tendo sido influente, fazendo com que se torna o
reflexo das redações dos Códigos, especial no Código Civil Francês de 1804, e no
Código Civil Alemão de 1900.
Antigamente, a justiça na área cível, era julgado pelos reis, onde
solucionavam divergências entre os particulares, e aos conflitos. Até então, tem-se o
conhecimento que tal tipo de julgamento nesta referida área estendeu-se até a
implantação da República.
Com relação aos magistrados, estes eram considerados os pretores, os quais
exerciam influência de forma considerável sobre o direito romano. Além disso,
tinham o poder de dizer o direito, detinham o imperium, sendo considerado o poder
de mando. Os magistrados no direito romano, eram escolhidos por meio de eleição,
o que subtende-se que nem sempre eram considerados especializados, exercendo,
muitas vezes, funções políticas, ao lado das judiciárias. No entanto, tinham o dever
de fazer juramento.
No que diz respeito a segunda fase da instancia, havia uma distinção com
relação ao juiz, arbitro e os recuperadores. Nesses tempos, o juiz (judex) era um
jurado, ou seja, não era considerado um magistrado, tendo em vista, ser uma pessoa
convocada para conhecer o processo, mas particularmente chamado para julgar um
caso determinado. Era escolhido pelas partes, dentre os senadores. O juiz romano
era um árbitro legal.
O árbitro (arbiter), simples particular, como o juiz, era encarregado de decidir
uma determinada questão; podia haver vários árbitros. Os recuperadores eram juízes,
em número de três ou cinco, encarregados de decidir questões entre romanos e
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peregrinos. Quando ameaçada a paz social, assumiam uma jurisdição especial,
incumbidos de tratar da recuperação dos bens tomados pelo inimigo.
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A partir da análise acima, na qual evidenciou-se uma pouco do histórico da
justiça cível. Pode-se afirmar, que aqui no Brasil, os Juizados Especiais, vieram com o
intuito de ajudar a população, já que havia a necessidade de haver uma justiça que
pudesse resolver as situações/causas menos complexas, e evidentemente,
consideradas “pequenas causas”, de forma que pudesse ser além de célere, simples,
e obviamente, efetiva.
Cumpre ressaltar que, a partir dessas circunstâncias, trouxe-se consigo a
consciência jurídica, para uma dimensão social, trazendo-se o tema sobre o dita cujo
acesso à justiça, podendo resolver problemas que precisam da efetividade da
proteção jurisdicional.
Tendo sido reconhecido como um dos que mais contribuíram para essa nova
visão do direito, tem-se o Mauro Capletti, no qual sustentava que o sistema jurídico
deveria, de forma urgente, ter uma visão tridimensional, sendo possível ampliar o
campo para se analisar a parte jurídica. Seguindo este aspecto, o direito não deve ser
afrontado somente do ponto de vista, dos que utilizam e são utilizados, mas sim, de
forma tal, que pudesse ser observado pelos consumidores do direito da Justiça.
Nos anos 80, surgiu os primeiros conselhos de Conciliação e Arbitragem,
para que fosse possível solucionar pequenos conflitos, a fim de demonstrar que
houve o interesse para que seja construído uma Justiça eficiente e nova. Já no ano
1983, os estados do Paraná e da Bahia, seguindo o exemplo do Rio Grande do Sul,
foi criado de forma sistemática/organizada os conselhos, os quais passaram utilizarse de ferramentas extrajudiciais para que seja possível solucionar conflitos
considerados pequenos.
No ano de 1984, foi promulgado a lei federal com o nº 7.244/1984, onde foi
criado um Juizado competente específico para as causas consideradas não
complexas, observando-se os valores econômicos, pautando-se também, na
informalidade, celeridade e oralidade, trazendo consigo uma ênfase maior as
conciliações. Dito isso, observou-se em seu procedimento a realização de uma
audiência exclusivamente conciliatória (art. 22), conduzida, preferencialmente, por
um conciliador (art. 23).
Como bem se sabe, esta criação, evidentemente, resultou-se numa
contribuição importantíssimo para a sociedade, pois trouxe uma prestação
jurisdicional de forma célere, simples e seguro, assegurando todas as fases do devido
processo legal.
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Importante ressaltar que, os Juizados de Pequenas Causas foi reconhecida e
ampliada na Constituição Federal de 1988, de forma expressa, o que se resultou na
implantação dos Juizados de Pequenas Causas ou Juizados Especiais, para conciliar,
processar, julgar e executar as causa cíveis consideradas de menor complexidade,
com vistas a dar maior efetividade ao acesso à justiça, conforme o disposto nos
artigos. 24, inciso X e 98, inciso I, ambos assegurados pela Constituição Federal.
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Ressalta BACELLAR (2003, p. 34) :
Foram os Juizados Especiais, estabelecidos no art. 98, inciso I,
da Constituição da República, com a significativa ampliação da
esfera de abrangência de atuação – não mais restrita a
pequenas causas e agora com competência para causas de
menor complexidade, tanto no âmbito Estadual quanto
Federal, que verdadeiramente introduziram na órbita
processual brasileira um sistema revolucionário e realmente
diferenciado de aplicação da justiça. O desafio popular “vá
procurar seus direitos” passou a ser aceito, e houve uma
pequena, mas significativa, inversão desse estado de coisas.
Com o advento da Lei 9.099/1995 dos Juizados Especiais Cíveis, que revoga
a Lei de nº 7.244/84, surgem como um novo paradigma avista mais próximo as
soluções para os conflitos.
No Brasil, as pequenas causas eram fixadas pela competência cível,
em matéria de cunho patrimonial no valor de 20 vezes o salário mínimo
vigente no País.
De acordo com Álvaro de Sousa:
De fato, o procedimento concentrado e simples adotado nos
Juizados Especiais iniciou-se no Rio Grande do Sul, onde
institui-se o primeiro Conselho de Conciliação, no qual se
pretendia resolver, extrajudicialmente, os conflitos de interesse
mais simples, objetivando, assim, reduzir a quantidade de
processos judiciais e, ao, mesmo tempo permitir a ampliação
do acesso à justiça. (SOUSA,,2004,p.53).
Os nossos Juizados Especiais cíveis anteriormente denominados Juizados de
Pequenas Causas tiveram como base a experiência americana conhecida como Small
Claims Courts Ou Corte de Pequenas Causas. Que foram criadas em 1934 em Nova
Iorque, a Corte eram apreciadas as ações cíveis de pequeno valor. A característica
que merece destaque no Small Claims Courts é o pragmatismo próprio da cultura
americana, o conflito era tratado de forma ágil, descomplicado e fácil. Não era
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necessária a figura do advogado, só seria solicitado de acordo com a complexidade
da matéria. A despesa cabia diretamente ao autor da ação despesa esta relativa ao
serviço de postagem (carta registrada), ou seja, o próprio requerente se encarregava
de promover a citação da parte requerida.
Assim, BACELLAR (2003, p.233) discorre:
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A Small Claims Courts serviu de base para os nossos Juizados
Especiais e representa um exemplo de efetividade a ser
seguido. O trabalho coordenado entre mecanismos
extrajudiciais no próprio ambiente do Poder Judiciário, a
arbitragem vinculada aos Tribunais e a mediação judicial,
aliados ao grande número de auxiliares da justiça
(conciliadores, árbitros, juízes leigos, entre outros) consagram
o sucesso do sistema.
2.2 Conceitos e definições
Dando prosseguimento ao assunto em questão, neste tópico será discorrido
sobre os conceitos, a partir da sua previsão legal, e de entendimentos de autores.
Sabe-se que, os Juizados Especiais Cíveis, são conhecidos como órgãos do Poder
Judiciário da esfera estadual, tendo sua previsão legal pela lei federal nº 9.099 de
1995 e pelas legislações dos estados. A sua criação veio com o intuito de trazer
facilidades no que diz respeito a prestação jurisdicional para as pessoas, objetivando
sempre, fazer com que as partes façam um acordo entre em si, pondo fim ao conflito
Cumpre ressaltar que esta lei possui princípios que as norteiam, sendo
possível observar no artigo 2º desta mesma lei, onde traz informativos, capazes ainda
de trazerem hermenêuticas de forma genérica. Os princípios que são encontradas
neste artigo são: oralidade simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade. Lembrando que estes princípios são capazes de fazer uma diferenciação
para com a Justiça Comum, já que possui um excesso de formalidade.
Além da autocomposição que é veramente um importante vetor
hermenêutico na jurisdição de causas de menor complexidade.
Assim dispõe a Lei 9.099/95:
Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da
Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal
e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência.
425

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
buscando sempre que possível à conciliação ou a transação.
Na fase de primeiro grau, os órgãos dos Juizados Especiais são estruturados
da seguinte maneira iremos ver em detalhes cada um: Secretaria; Juiz de Direito (é
aquele que despacha os processos, realiza as Audiências de Instrução e Julgamento
e sentencia); Juízes leigos (o qual pode, também, presidir as Audiências de Instrução
e Julgamento e sentenciar, porém esta sentença deverá ser submetida
imediatamente ao Juiz de Direito, que pode homologá-la ou proferir outra para
substituí-la. Podendo ainda o mesmo realizar alguns atos probatórios antes de se
manifestar);
Conciliadores, os quais são responsáveis pela audiência de conciliação,
lavrando possíveis termos de acordos que podem ser celebrados pelas partes. Sabese ainda que, estes são nomeados, ou seja, não necessitam de concurso, e
geralmente são selecionados para estas funções, os bacharéis em direito, ou talvez,
acadêmicos da dita área.
Com relação aos recursos, existem nesse sistema, as turmas recursas, sendo
compostas por três juízes de primeiro grau, tendo competência para observar os
recursos. Dito isso, observa-se que novos conflitos são observados cotidianamente,
e para isso, partes envolvidas querem resolver ou buscar soluções, seguindo nesta
linha de raciocínio, logicamente os Juizados Especiais Cíveis, considera-se uma
criação excelente.
Com exceção das dificuldades encontradas por estes órgãos, eles, na medida
do possível, cumprem seus papeis e objetivos de desafogar a Justiça Comum e traz
para sociedade um acesso rápido e uma justiça justa, resolvendo rapidamente os
litígios e afastando a possibilidade de impunidade.
Os princípios que regem o tornam mais acessível a todos, o fato de ser
gratuito que possibilita que não só uma parte da sociedade tenha oportunidade de
buscar o seu direito, mas sim, qualquer um que se achar prejudicado. No âmbito da
Justiça o valor da causa é fixado em até 40 (quarenta) salários mínimos.
Importante ressaltar que, há a possibilidade de haver situações em que não
superará o valor de 20 salários mínimos, e com isso, as partes podem propor as ações,
e também contestar, sem que haja a obrigatoriedade do pagamento das custas
processuais e também, dos honorários do advogado. Além disso, não se faz
necessária a presença do advogado nas audiências.
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No art 24, e inciso X da Constituição Federal, é possível observar tipificado
a criação e funcionamentos dos Juizados de Pequenas Causas, além de não deixar,
evidentemente de aludir sobre os Juizados Especiais Civeis. Ressalte-se que com o
passar dos anos, com o aperfeiçoamento deste Juizado, observou-se uma junção,
tornando-se apenas o chamado Juizado Especial Cível, sendo incluída nesta,
pequenas causas, reconhecida posteriormente, como causa de menor complexidade.
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Mas o presente trabalho ira se limitar a comentar apenas sobre os Juizados
Especiais Cíveis na forma em que encontram dispostos na Lei 9.099/95, que revogou
a Lei anterior 7.244/84 que tratava dos (Juizados de Pequenas Causas).
Os nossos Juizados Cíveis como previsão legal na Constituição Federal e
assim dispõe seu art. 98, inciso I:
Art. 98 – A União, no Distrito Federal e nos Territórios e os
Estados criarão: I – Juizados Especiais, providos por Juízes
togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento
e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos orais e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de Juízes de primeiro grau.
O preceito constitucional acima descrito, o legislador editou a Lei Federal
Ordinária nº 9.099/95, de 26 de setembro de 1995 e assim determina seu art. 1º:
Art. 1º - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária,
serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para
conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.
Para TOURINHO NETO & FIGUEIRA JR. (2007, p. 734) argumentam diante do
tema abordado:
Sistema de Juizados Especiais vem a ser, portanto um conjunto
de regras e princípios que fixam, disciplinam e regulam um
novo método de processar as causas cíveis de menor
complexidade e as infrações penais de menor potencial
ofensivo. Um a nova Justiça marcada pela oralidade,
simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual
para conciliar, processar, julgar e executar, com regras e
preceitos próprios e, também, com uma estrutura peculiar,
Juízes togados e leigos, Conciliadores, Juizados Adjuntos,
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Juizados Itinerantes,
Uniformização.

Turmas

Recursais,

Turmas

de
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Dito isso, afirma-se que estes órgãos, são considerados métodos, os quais
possuem previsão na constituição, onde o Poder Judiciário, pode efetivamente
viabilizar uma prestação jurisdicional de forma rápida, eficaz, simples e segura,
garantido o chamado devido processo legal.
Para seja possível chegar a um conceito determinado dos Juizados Especiais
(conjunto de órgãos) é necessário alinhar alguns elementos relativos ao instituto,
assim demonstra-se abaixo de acordo o Felippe Borring Rocha (2016), no seu manual
a respeito dos Juizados Especiais Cíveis Especiais Estaduais:
a)
O assento constitucional do instituto (art. 98, I, da CF) e
a sua inserção no Sistema dos Juizados Especiais (art. 1º,
parágrafo único, da Lei no 12.153/09);
b)
A previsão expressa de princípios fundamentais
(artigos. 2º, 5º e 13); c) o foco na promoção da composição não
apenas das causas previstas na Lei no 9.099/95, mas também
daquelas decorrentes do acerto entre as partes (art. 3º, § 3º) e
daquelas definidas pelo legislador regional (art. 58);
c)
A definição da competência para julgamento das causas
enquadradas como de menor complexidade e de pequeno
valor (artigos. 3º e 8º);
d)
A definição da competência para execução dos seus
julgados (artigos. 3o, § 1o, I e 52) e dos títulos executivos
extrajudiciais no valor de até 40 salários mínimos (artigos. 3º, §
1º, II e 53);
e)
A previsão de um sistema recursal próprio (artigos. 41 a
46 e 48 a 50); e
f)
A previsão de ritos específicos, sumarizados e orais
(artigos. 14 e seg. e art. 53).
Assim, reunindo todas essas informações, podemos conceituar os Juizados
Especiais Cíveis como o conjunto de órgãos judiciais, com assento constitucional e
integrante do Sistema dos Juizados Especiais, estruturado para promover a
composição e o julgamento das causas cíveis de menor complexidade e de pequeno
valor, através de princípios e procedimentos específicos, previstos na Lei no 9.099/95.
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2.3 Natureza jurídica dos Juizados Especiais Cíveis
Sabe-se que as discussões a respeito do termo “Juizados Especiais”, ainda
são recorrentes com relação a criação deste nome. De forma objetiva, não há dúvida
quanto a sua essência, pois naturalmente é fácil de identificar, já que trata-se sobre
um conjunto de órgãos judiciais, tendo especialidade no procedimento que compõe,
obviamente a primeira instancia da Justiça Estadual.
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Com relação a esta definição, porém, é importante que haja um olhar sobre
duas abordagens. Primeiramente, deve ser esclarecido, que este nome deu-se pelo
fato de, o legislador observar a estrutura, a qual se faz no primeiro grau do dizer o
direito. A partir disso, sabe-se que os Juizados Especiais, é formado por diversos
órgão judiciais, tem por objetivo ter a realização do primeiro grau (Juizado Especial)
e o segundo grau (Turma Recursal) de jurisdição das causas que estão inseridas e de
acordo com a Lei no 9.099/95. Dito isso, vistos de forma conjunta, tanto o Juizado
Especial, quanto a Turma Recursal, tem participação uma mesma estrutura judicial,
chamada de Juizados Especiais.
Em segundo lugar, necessário frisar que apesar de desempenharem funções
tipicamente exercidas pelos órgãos fracionários dos tribunais, as Turmas Recursais
não se confundem com eles, nem os integram. Com efeito, a divisão do Poder
Judiciário em instâncias segue um padrão administrativo, sendo a primeira instância
formada por juízes de direito, e a segunda, por tribunais (art. 92 da CF).
Sendo assim, como sua formação, é totalmente por juízes de direito, as
turmas recursais, neste caso, são órgãos ligadas a primeira instancia, apesar de
observar que sua função ter como a realização de jurisdição na esfera do segundo
grau, a qual revisa decisão a respeito da causa. Importante salientar, que esta
constatação sequer havia entendimento pacifico, porém a partir da lei do ano de
1995, houve este reconhecimento.
Frisa-se ainda que, por um dado momento, acreditou-se que os Juizados
Especais, teriam nestas situações criado um novo modelo de tribunal. Se esta
afirmação fosse considerado uma verdade, este modelo, consequentemente seria
considerado inconstitucional, isso porque o art 96, II, da Constituição Federal, atribui
de forma privativa ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais que forem superiores
a iniciativa, que diz respeito, ao projeto de lei para criação de tribunais que sejam
inferiores.
3. PRINCIPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS
3.1 Princípios
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Neste tópico, serão elencados de forma detalhada os princípios que regem
os Juizados Especiais Cíveis. Faz-se necessário apontar estes princípios, justamente
por serem importantes na interpretação da dita lei, já que direciona o trabalho
intelectual, daqueles que a interpretam, sendo possível observar os sentidos,
alcances, e também, aplicabilidade da norma.
SILVA pontua que a “palavra ‘princípio’ apresenta a ideia de começo, início
ou mandamento nuclear de um sistema ou também como tendo ordenações que
irradiam e imantam os sistemas de normas, são núcleos de condensação, os quais
confluem valores de bens constitucionais.” (SILVA, 2015, p. 95)
É importante lembrar que além dos princípios que norteiam, originam,
fundamentam e orienta o processo nos Juizados Especiais, todos os demais
princípios fundamentais participantes do universo processual civil, como o
contraditório, a ampla defesa, a igualdade entre as partes, segurança jurídica, relação
entre pedido e julgamento, dentre outros, têm ampla e irrestrita aplicabilidade no
desenrolar da lides nos Juizados Especiais.
Os princípios ou critérios que disciplinarão e fundamentarão o processo nos
Juizados Especiais se vêem explicitados no art. 2° da Lei 9.099/95, senão vejamos:
Art. 2° O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
buscando sempre que possível, a conciliação ou transação.
3.1.1 Princípio da oralidade.
O princípio da oralidade, também chamado de viga mestra da técnica
processual, talvez seja o mais importante dos princípios e é definido por Joel Dias
Figueira Junior como sendo
(...) a exigência precípua da forma oral no tratamento da causa,
sem que com isso se exclua por completo a utilização da
escrita, o que, aliás, é praticamente impossível, tendo em vista
a imprescindibilidade na documentação de todo o processado
e a conversão em termos, no mínimo, de suas fases e atos
principais, sempre ao estritamente indispensável. Ademais,
processo oral não é sinônimo de processo verbal. (FIGUEIRA JR.;
LOPES, 1997, pp. 57-58)
Ou, em outras palavras, “oralidade, predominância da palavra oral sobre a
escrita, com objetivo de dar maior agilidade à entrega da prestação jurisdicional,
beneficiando, desse modo, o cidadão” (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JR., 2002, p.65).
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Com a sua habitual precisão, Ricardo Cunha Chimenti, manifesta-se a
respeito do tema:
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Visando à simplificação e à celeridade dos processos que
tramitam no sistema especial, o legislador priorizou o critério
da oralidade desde a apresentação do pedido inicial (§ 3º do
art. 14 da Lei n. 9.099/95) até a fase da execução dos julgados,
reservando a forma escrita aos atos essenciais (§ 3º do art. 13).
(CHIMENTI, 2004, pp. 8-9)
Pode ser considerado, sem sombra de dúvida, o melhor e o que mais se
adéqua com a natureza e as exigências da vida moderna e sua aplicabilidade nos
Juizados Especiais parece ser imprescindível para que a prestação ao jurisdicionado
ocorra nos moldes em que foram propostos.
O mandato poderá ser outorgado verbalmente ao advogado, executandose os poderes especiais e terá a mesma valia da procuração ad judicia, que
atualmente sequer exige o reconhecimento sequer da firma do signatário (art. 9° , §
3° da Lei n°. 9099/95 c/c o art. 38 do Código de Processo Civil).
“Art. 9° Na causas de valor até vinte salários mínimos, as partes
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por
advogado; Nas de valor superior, a assistência é obrigatória.
[...]
§ 3° O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto
aos poderes especiais.”
Os atos essenciais serão registrados por escrito (art. 13, § 3° da Lei n°.
9.099/95). Isso vem esclarecer que a oralidade não substituiu a escrita, elas se
completam, mesmo porque é imprescindível a documentação de todo o processo e
a conversão dos seus atos processuais a termo. A lei prevê ainda que depoimentos
na colheita de provas possa ser gravado, proporcionando maior agilidade, evitando
questionamentos sobre o conteúdo das transcrições, logo, resultando em segurança
aos depoimentos.
Art. 13 – [...]
§ 3º Apenas os considerados essenciais serão registrados
resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas,
taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser
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gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada
após o trânsito em julgado da decisão.”
O pedido inicial pode ser oral e será reduzido a termo pela
secretaria do Juizado (art. 14, § 3° da Lei n°. 9.099/95):
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“Art. 14 O processo instaurar-se-á com a apresentação do
pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.
[...]
§ 3º O pedido oral será reduzido ao escrito pela Secretaria do
Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou
formulários impressos.”
A contestação e o pedido contraposto também podem ser orais (art. 30 da
Lei n°. 9.099/95).
Art. 30 – A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a
matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou
impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação
em vigor.
O início da execução pode dar-se por simples pedido verbal do interessado
(art. 52, IV, da Lei 9.099/95).
Art. 52 – A execução da sentença, processar-se-á no próprio
Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de
Processo Civil, com as seguintes alterações:
[...]
IV – não cumprida voluntariamente a sentença transitada em
julgado, e tendo havido solicitação de interessado, que poderá
ser verbal, proceder-se-á, desde logo a execução, dispensada
nova citação.
Art. 49 Os embargos de declaração serão interpostos por
escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da
ciência da decisão.
É necessário destacar que a aplicabilidade desse princípio vem buscar que os
atos processuais sejam realizados em uma única etapa ou em momentos
aproximados, e o contato imediato das partes e seus procuradores com o juiz parece
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ter influência decisiva no deslinde da demanda, corroborando para uma melhor
imagem do Judiciário perante os jurisdicionados.
Para PEDRO MANOEL ABREU “a oralidade, num sentido comum, significa o
predomínio da palavra oral nas declarações perante juízes e tribunais.” (ABREU, 2008,
p. 213).
3.1.2 Princípio da Informalidade e da Simplicidade.
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Em relação ao princípio da simplicidade, Tourinho Neto e Figueira Junior
escrevem que “o procedimento do Juizado Especial deve ser simples, natural, sem
aparato, franco, espontâneo, a fim de deixar os interessados à vontade para exporem
seus objetivos” (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JR., 2002, p. 68).
Na tentativa de conceituar o princípio da informalidade, Tourinho Neto e
Figueira Junior anotam o seguinte:
Informalidade, desapego às formas processuais rígidas,
burocráticas. Procurarão o juiz, os conciliadores e os servidores
do Juizado evitar ao máximo o formalismo, a exigência
desproporcional no cumprimento das normas processuais e
cartorárias; o cerimonial que inibe e atormenta as partes; mas
isso não quer dizer que o tratamento seja íntimo, é preciso que
seja um pouco cerimonioso; senhor e senhora, esse deve ser o
tratamento usado. Uma formalidade cordial. A vulgaridade será
sempre reprovável. Somente as formas solenes, burocratizantes
e vexatórias, que não levam a nada, são desnecessárias à
perfeição dos atos. (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JR.; LOPES,
2002, p. 68)
Os princípios, conforme se depreende de sua grafia, não se apresentam
atrelados a forma adotada e sim a uma maior flexibilização dos atos processuais,
tornando-os válidos sempre que atingirem sua finalidade, senão vejamos (art. 13 da
Lei 9.099/95).
Art. 13 – Os atos processuais serão válidos sempre que
preencherem as finalidades para as quais forem realizados,
atendidos os critérios indicados no art. 2° desta Lei.
Nessa citação postal das pessoas jurídicas de direito privado é efetivada pela
simples entrega da correspondência ao encarregado da recepção (art. 18, inciso II,
da Lei n°. 9.099/95).
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Art. 18 – A citação far-se-á:
[...]
II – tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante
entrega ao encarregado da recepção, que será
obrigatoriamente identificado.
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[...]
§ 2° Não se fará citação por edital.
A intimação das partes pode ser realizada por qualquer meio idôneo de
comunicação, inclusive o fac-símile ou meio eletrônico (§ 2° do art. 8° da Lei n°
10.259/01 e art. 19 da Lei n°. 9.099/95). Caso uma das partes mude de endereço sem
comunicar ao juízo, a intimação é efetivada com o simples encaminhamento da
correspondência ao seu endereço, tendo a nota de devolução da correspondência o
mesmo valor do aviso de recebimento (AR).
Art. 8° As partes serão intimadas da sentença, quando não
proferida esta em audiência em que estiver presente o seu
representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão
própria).
[...]
§ 2° Os tribunais poderão organizar serviço de intimação das
partes e de recepção de petições por meio eletrônico.”
Art. 19 As intimações serão feitas na forma prevista ara citação,
ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.
§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço
ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na
ausência da comunicação.
Na execução do título judicial é dispensável nova citação do devedor, que
presumivelmente já tem ciência da existência do processo, mesmo que revel; e o
credor pode requerer a adjudicação do bem penhorado em vez da realização de
leilões.
De acordo com FELLIPPE BORRING ROCHA:
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Partindo-se do ponto de vista literal temos que simplicidade,
conforme ensinam os bons dicionários, é a qualidade daquilo
que é simples. Portanto, parece-nos que o legislador pretendeu
enfatizar que todo o procedimento da Lei nº 9.099/95 deva ser
conduzido de modo claro e acessível para ser melhor
compreendido pelas partes, que aqui tem papel processual
decisivo. Seria, assim, uma espécie de princípio linguístico, a
afastar a utilização de termos rebuscados ou técnicos, em favor
de uma melhor compreensão daquelas que não têm vivência
jurídica. (ROCHA, 2003, p. 09)
Importante ressaltar, em relação a não obrigatoriedade de se ter um
advogado para postular nestes processos, o que permite, consequentemente, reduzir
os gastos, permitindo/possibilitando que àquelas que não possuem condições, terem
o total direito ao acesso da justiça, de forma igualitária. Seguindo esta linha de
pensamento, é importante que haja por parte dos operadores, uma forma mais
simples e acessível, no que diz respeito a forma de escrever e conversar, diminuindo
assim, termos e jargões considerados técnicos, fazendo com que, todos possam
compreender, o que tornaria a relação processual com equidade.
3.1.3 Princípio da Economia Processual.
No tocante ao princípio da economia processual, Ricardo Cunha Chimenti
escreve que “o princípio da economia processual visa a obtenção do máximo
rendimento da lei com o mínimo de atos processuais” (CHIMENTI, 2004, p. 13).
Tourinho Neto e Figueira Junior argumentam que
A diminuição de fases e de atos processuais leva à rapidez,
economia de tempo, logo, economia de custos. O objetivo é
obter o ‘máximo resultado com o mínimo emprego possível de
atividades processuais’”. (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JR.,
2002, p. 69)
Os princípios preveem que o maior número de atos processuais seja
praticado no menor espaço de tempo e de forma menos dispendiosa possível. Em
regra geral não há despesa para se interpor ação nos Juizados Especiais, porém
havendo litigância de má fé, o juiz condenará o vencido ao pagamento das custas e
honorários advocatícios (artigos. 54 e 55 da Lei n° 9.099/05).
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Art. 54 - O acesso ao Juizado Especial independerá, em
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e
despesas.
Art. 55 – A sentença de primeiro grau não condenará o vencido
em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de
litigância de má fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados
entre de por cento e vinte por cento do valor de condenação,
do valor corrigido da causa.
Havendo extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a
qualquer das audiências do processo, e necessária a condenação em custas (ver
enunciado 28 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - de 30 de maio
a 02 de junho de 2007).
Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no
inciso I, no art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação
das custas.
Art. 51 – Extinguir-se o processo, além dos casos previstos em
lei:
I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo.
Durante a fase recursal, há uma exigência com relação ao pagamento do
reparo e também das despesas no decorrer do processo, porém tem-se a exceção,
no caso de haver assistência gratuita. Em que pese os prazos, estes deverão ser
obedecidos em até 48 horas, sob pena de deserção.
A égide da Lei n°. 9.099/95 em seu art. 9° prevê a assistência das partes por
advogado obrigatória nas causas acima de vinte salários mínimos nos juizados
Especiais dos Estados e do Distrito Federal, mas nos Juizados Federais firma-se o
entendimento de que a assistência por advogados é facultativa em todas as causas,
cabendo ao magistrado alertar as partes sobre a necessidade do patrocínio, quando
a causar recomendar.
Em relação ao assunto, manifesta-se CHIMENTI (2005, p.20):
No recurso, qualquer que seja o valor da causa, as partes serão
obrigatoriamente representadas por advogado, até porque não
faria sentido aceitar que a peça técnica (a sentença) fosse
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impugnada por um leigo. É imprescindível a intimação do
recorrido para responder. A ausência das contra-razões, porém,
não impede o prosseguimento do recurso nem acarreta a
presunção de veracidade das razões apresentadas pelo
recorrente.
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O princípio da economia processual visa à obtenção do máximo de
rendimento da lei com o mínimo de atos processuais” (CHIMENTI, 2005, p.13)de
maneira que “deve haver uma necessária proporção entre fins e meios, para
equilíbrio do binômio custo/benefício” (CINTRA e DINAMARCA, 1993), ou seja, a
idéia pro trás desse princípio é compactar os atos processuais para alcançar a
celeridade da prestação jurisdicional. Fazer mais, com menos.
Na contramão disto está a necessidade do pagamento das despesas, taxa e
custas iniciais são motivos que dificultam o acesso à Justiça, o que vai contra filosofia
dos Juizados Especiais, conforme explica o doutrinador ANDRÉ MELO:
O motivo da isenção absoluta é o chamado acesso à justiça. (...)
Aliás, justiça acessível não precisa ser necessariamente gratuita,
e, sim, estar disponibilizada e com rapidez, pois senão questões
extrajudicialmente, bastaria agravar as consequências da
derrota em um processo judicial, como uma espécie de
multa.(MELO, 2000, p.17)
3.1.4 Princípio da Celeridade
No que diz respeito ao princípio da celeridade, Chimenti leciona que “a maior
expectativa gerada pelo Sistema dos Juizados é a sua promessa de celeridade sem
violação do princípio da segurança das relações jurídicas” (CHIMENTI, 2004, p. 22).
Em relação ao princípio ora analisado, Tourinho Neto e Figueira Junior
anotam que “a celeridade é decorrente, também, de não haver inquérito policial, do
rito ser por demais simples, da adoção dos princípios da oralidade, da imediatidade
e da identificação física do juiz”, explicitando que “a celeridade não pode atropelar
os princípios constitucionais que protegem o acusado” e terminando por concluir
que “a obediência a esses princípios permite a democratização da administração da
Justiça” (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JR., 2002, p. 73).
Para PORTANOVA (1997), “a celeridade é uma das quatro vertentes que
constituem o princípio da economia processual. As outras são economia de custo,
economia de atos e eficiência da administração judiciária.”
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Há uma outra consideração, importantíssima, feita por Joel Dias Figueira
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Junior:
Com referência aos princípios da simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade, são eles decorrentes do
próprio texto constitucional, que exige no inc. I, do art. 98 da
Lei Maior, que se observe nos Juizados Especiais a oralidade em
grau máximo, donde exsurge o procedimento verdadeiramente
sumaríssimo. [...] Note-se que o procedimento estabelecido na
Lei 9.099/95, como dissemos, não é sumário, mas sim
sumaríssimo – como fez questão de ressaltar o constituinte de
1988 – isto é, um rito extremamente sumário, cujas
características são a rapidez, a simplicidade, a informalidade e
a economia processual. (FIGUEIRA JR.; LOPES, 1997, pp. 64- 65)
Para melhor compreensão da passagem acima transcrita, é válida a
observação de que o procedimento sumário, que encontra previsão legal no Código
de Processo Civil, é um procedimento simples e rápido. Já o procedimento
sumaríssimo, que se caracteriza por ser muito rápido, antes se encontrava positivado
no Código de Processo Civil, mas, com a promulgação da Lei 9.099/95, saiu da esfera
do CPC e virou legislação específica.
Sendo estas ações ajuizados no Juizados Especial, é importante saber que os
recursos nestes casos, são limitados, já que o objetivo maior deste órgão é fazer com
os processos sejam logo resolvidos em um tempo mínimo, respeitando o principio
da celeridade. Dito isso, só possível o recurso, recorrendo-se aos Tribunais Recursais.
Porém, caso a matéria discutida seja de caráter constitucional, pode-se recorrer
diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
A maior expectativa gerada pela Lei 9.099/95 que rege os Juizados especiais
nos Estados seja exatamente a promessa de celeridade sem violação do princípio da
segurança das relações jurídicas.
Nestas causas de natureza cível, é possível que ambas a partes estejam
interessados na conciliação, sendo assim, podem as partes comparecerem em juízo
com a possibilidade da instauração imediata da sessão de conciliação, dispensados
os registro prévio do pedido e a citação (art. 17 da Lei 9.099/95).
Faz-se necessário entender que, tendo em vista, a audiência de instrução ser
determinada pelo princípio que diz respeito a concentração dos atos, é importante
que haja nesta mesma audiência, a apresentação da defesa, produção de provas,
manifestações a respeito dos documentos ali apresentados, a por último, a prolação
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da sentença do juiz. Lembrando que isto, considera-se um artigo, no qual, apenas diz
que é pra fazer valer, apenas se for possível, caso não seja, não há o impedimento do
juiz prolatar esta sentença, sem estar presente na audiência. Porém, caso seja
imprescindível a apresentação de provas, este comparecimento é de suma
importância para o devido processo legal.
A respeito dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, os estudiosos
TOURINHO NETO & FILGUEIRA JR. (2007, p.79) discorrem da seguinte forma:
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... as demandas precisam ser rápidas para a solução dos
conflitos, simples no seu tramitar, informais nos seus atos e
termos e o menos onerosas possível aos litigantes, bem como
econômicas, compactas, na consecução das atividades
processuais.
Os estudiosos e pesquisadores veem os Juizados Especiais como um
mecanismo que não se apresenta estagnada à forma processual adotada. O julgador
necessita ser extremamente pragmático na condução do processo e buscar, sempre
que possível, o caminho mais simples e adequado à prática do ato processual para
torná-lo mais ágil e célere, e só assim alcançar sua finalidade principal – a rápida e
eficiente prestação jurisdicional.
4. CARACTERISTICAS DA LEI 9.099/95
4.1 Competência
De acordo com a clássica lição de Chiovenda, a competência pode ser fixada
com base em três critérios: objetivo (em razão do valor e da matéria), territorial e
funcional. Assim, analisando a Lei no 9.099/95, verifica-se que as regras sobre fixação
da competência estão assim divididas:
Critério objetivo: artigos 3º, 53 e 57;
Critério territorial: artigo 4º;
Critério funcional: artigos 3º, § 1º, II, 41, § 1º, e 52.
Nesse mesmo sentido preleciona o doutor Eduardo Arruda Alvin quando
afirma:
4.1.1 Critério objetivo
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A Constituição Federal, no seu art. 98, I, determinou que fossem criados
Juizados Especiais Cíveis, competentes, para a “conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade”, sem traçar qualquer parâmetro
sobre o tema.92 Assim, coube ao legislador infraconstitucional a função de identificar
as causas que poderiam ser consideradas como de menor complexidade. A Lei no
9.099/95, então, apresentou o seguinte elenco:
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Causas com valor até 40 salários mínimos (art. 3º, I);
Causas submetidas ao procedimento sumário em razão da
matéria (art. 3º, II);
Ação de despejo para uso próprio (art. 3º, III);
Ação possessória sobre bem imóvel cujo valor não exceda a 40
salários mínimos (art. 3º, IV);
Execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais cujo
valor não ultrapasse 40 salários mínimos (artigos. 3º, § 1º, II, e
53);
Ação de homologação dos acordos extrajudiciais, versando
sobre causas submetidas à competência dos Juizados Especiais
(art. 57).
Percebe-se de forma clara, que as escolhas para ser possível adentrar no
Juizado Especial não foram pautadas pela melhor técnica. O legislador foi infeliz
neste caso, pois colocou de forma indevida o valor para que seja definido se é ou
não uma causa complexa. Isso foi observado em alguns exemplos, que podem muito
bem serem encontradas cotidianamente, como as situações que poderiam ser
submetidas ao rito especiais, nesta, elegeu-se ação de despejo para que seja de uso
próprio, possessória e executiva. Porém sabe-se, que a ação de despejo para uso
próprio, certamente é mais complexa que a própria ação de despejo por denúncia
vazia.
Enquanto que, a ação possessória, por envolver questões de relevância
jurídica, e também social, pode ainda, haver uma demandada atividade probatória
sendo mais profunda. A ação de execução possui estrutura solene e escrita do CPC
(art. 53). Deste modo, as singulares alternativas tecnicamente sensatas foram aquelas
contidas no inciso II do art. 3º (causas submetidas ao procedimento sumário) e no
art. 57 (homologação de acordos extrajudiciais).
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Nesse mesmo sentido preleciona o doutor Eduardo Arruda Alvin quando
afirma:
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A competência atribuída aos Juizados Especiais no âmbito
desta lei 9.099\95, tendo em vista a regra do art. 3º, I e I,
superpõe-se à do procedimento sumário. A resposta é a de que
a escolha, nesses casos, é de livre opção por parte do autor.
Aliás, outra não poderia ser a conclusão ante o que dispõe o
art. 3º, §3º. Deveras, daí decorre a possibilidade de opção.
Consagrada no art. 3º, §3º” (ALVIN: Direito Processual Civil, 592)
De fato, a escolha do legislador deveria ter recaído sobre procedimentos
condensados e com limitado campo probatório, com preferência às discussões
centradas em questões jurídicas, considerando as causas não apenas no plano
teórico, mas também do ponto de vista prático.
Felizmente, o legislador consegue minimizar o impacto das escolhas
equivocadas que fez ao excluir da abrangência Lei nº 9.099/95 as “matérias de maior
complexidade” (art. 3º, § 2º), as partes com especial proteção legal (art. 8º) e a dilação
probatória (arts. 28, 29, parágrafo único, e 33 a 37).
Para que se possa melhor visualizar a incidência dessas normas, podemos
dividir as causas em três grupos:
Pequenas causas;
Causas de menor complexidade;
Pequenas causas de menor complexidade.
4.1.1.1 - As pequenas causas
Depreende-se que esta figura sobre as pequenas causas, representa o
entendimento acerca dos 40 salários mínimos, tão discutido rotineiramente. Isso
porque, identifica-se estas, por estarem abaixo deste valor, o que significa não
necessariamente ter que está alinhada com o Juizado Especial, e que, até mesmo,
sendo da vara comum, pode ser considerada pequenas causas.
Para fins dos Juizados Especiais, entretanto, a pequena causa precisa passar
por outros dois filtros, antes de poder ser objeto de processamento e julgamento.
Em primeiro lugar, a causa não pode incidir nas vedações previstas no art. 3º, § 2º,
da Lei nº 9.099/95. Assim, não poderão ser levadas ao Juizado as causas de natureza
alimentar, falimentar, fiscal, fazendária, acidentária e as relativas a resíduos e ao
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estado e capacidade das pessoas. Todas essas hipóteses desfrutam de especial
proteção do ordenamento jurídico, incompatível com a estrutura oral prevista para
o segmento.
Com relação as causas de natureza alimentar, estas estão vetadas dos
Juizados Especiais. Além disso, causas fiscais, que seja por exemplo, uma declaratório
de inexistência de algum tipo de débito fiscal, ou repetição de indébito fiscal.
Também são vedadas, causas de resíduos, que fala-se a respeito da abertura ou da
anulação de algum testamento. Causas de estado e de capacidade civil, como por
exemplo, ações de divórcio ou destituição do poder família, também devem ser
vedadas ou são vedadas deste referido órgão de acordo com a lei que a disciplina.
Em segundo lugar, a pequena causa não pode exigir uma atividade
probatória incompatível com as regras previstas nos art. 33 a 36, que limitam não
apenas a amplitude das provas, mas também a sua profundidade. De fato, a dilação
probatória sempre foi identificada como uma característica incompatível com o
conceito de pequena causa.
4.1.1.2 As causas de menor complexidade
Estes tipos de causas, estão previstas na lei 9.099/95, e são fixadas por conta
da matéria, devendo ser apresentados por meio de sistema probatório oral e informal
dos Juizado, tendo ainda que observar, prescrições tidas no § 2º do art. 3º e no art.
8º. São elas: As causas do rito sumário (art. 3º, II); A ação de despejo para uso próprio
(art. 3º, III); A ação de homologação de acordo extrajudicial (art. 57).
4.1.1.3 As pequenas causas de menor complexidade
Com relação as causas de menor complexidade, apresenta-se um exemplo
que pode distinguir o que seria ou não complexo, que é justamente em relação as
ações possessórias sobre os bens que não ultrapassem o valor de 40 salários
mínimos. Nestes casos, a competência é entendida como mista, por conta do valor,
e da matéria, porém não se enquadra perfeitamente ou adequadamente no conceito
de menor complexidade. Dito isso, entende-se que apesar de haver um dispositivo
que afirma sobre o privilégio àqueles que sejam acessar a justiça, com relação as
camadas carentes da sociedade, neste caso especifico, ocorre esta violação.
Ainda assim, caso se dê eficácia ao indigitado dispositivo, cabe ressaltar que
o procedimento a ser adotado é o previsto pela Lei no 9.099/95 para a chamada
“ação possessória ordinária” (rito sem liminar possessória – art. 558, parágrafo único,
do CPC/15),121 sujeito às disposições gerais previstas pelo Código, compatíveis com
o sistema: a fungibilidade entre os procedimentos possessórios (art. 554 do CPC/15),
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a cumulação de pedidos (art. 555 do CPC) e a proibição da discussão sobre domínio
(art. 557 do CPC/15). As disposições sobre duplicidade do procedimento possessório
(art. 556 do CPC/15), por sua vez, devem ser interpretadas à luz das regras previstas
na Lei no 9.099/95 para a formulação do pedido contraposto (art. 31).
4.1.2 Critério Territorial
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O artigo 4º da lei em análise traz as regras de fixação de competência
territorial para os processos relativos ao juizado especial cível, lembrando que tal
competência é relativa, admitindo-se sua prorrogação se não alegada
oportunamente (sem a necessidade de apresentação de exceção).
Ainda, diferente da incompetência em razão do lugar prevista para a justiça
comum, tal incompetência pode ser reconhecida de ofício pelo juiz da causa e, se
reconhecida, o processo será extinto sem o julgamento do mérito nos termos do
artigo 51, III da lei 9.099.
A regra geral trazida pela Lei 9.099/95 é que a competência é do órgão do
juizado situado no foro do domicílio do réu ou, a critério do autor (caráter facultativo)
o do local em que o réu exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou
mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.
Ademais, nos incisos seguintes a referida lei traz as exceções às regras. Nos
processos em que tenha por objeto a prestação de determinada obrigação a
competência será do local em que esta deva ser satisfeita e no domicílio do autor ou
do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Por fim, o parágrafo único do artigo 4º, traz um dispositivo genérico para
estabelecer que em qualquer caso a regra geral de competência poderá ser utilizada.
4.1.3 Critério Funcional
Este critério convém para fazer obedecer a forma de distribuir em mesmo
processos, diversas funções, os quais devem ser exercidas por juízes diferentes, para
que haja o estabelecimento de competência que decorrem de ferramentas que,
evidentemente, possuem um vinculo juridica. Deste modo, a utilização deste critério
observa-se duas situações, a primeira com intuito de ter a fixação do próprio Juizado
para que sejam executados seus próprios julgados; além disso, tem de observar a
fixação da competência para o julgamento do recurso inominado pelas Turmas
Recursais. Nestes casos, observa-se que em ambos, nota-se que o legislador
procurou integrar o modelo, agrupando no âmbito dos Juizados as principais funções
executivas e recursais.
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4.2 Base Constitucional do Juizado Especial
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No ordenamento jurídico existem a décadas diferentes modelos de Juizados,
a consolidação dos Juizados Especiais em nosso País tem como marco a sua
inserção na Carta Magna de 1988. A partir de então, surgiu não a penas a criação,
mas também o funcionamento e interpretação das regras relativas aos Juizados
Especiais passaram a ter como base, diferenciada, disposição contida no art. 98 da
Constituição Federal, que diz:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios e os
Estados criarão:
I – juizados especiais, promovidos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para conciliação, o julgamento
e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau”;
4.3 Delimitação da parte Cível da Lei nº 9.099/95
A Lei 9.099/95 trata-se a respeito dos Juizados Especiais Cíveis. A parte cível
da Lei nº 9.099/95 começa no art. 1º ao 59. São esses dispositivos, além das
“Disposições Finais Comuns” (art. 93 ao art. 97), que fomentam os Juizados Especiais
Cíveis. Existe no teor desses artigos é possível identificar neles três funções básicas:
a)
Determinar que a União (especificamente no Distrito Federal) e os
Estados criem uma estrutura jurídica (Juizados Especiais), formadas por dois tipos de
órgãos – o Juizado Especial e a Turma Recursal;
b)
estrutura e;

Definir as regras e as características que serão observadas nessa

c)
Definir as regras e as características dos procedimentos que serão
aplicados nesses órgãos.
O legislador em uma única norma estabeleceu regras processuais,
procedimentais e de organização judiciária. O art. 1º da Lei nº 9.099/95 começa a
cumprir a ultima das funções, ao definir a competência legislativa para a implantação
dos Juizados Especiais no País:
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“Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da
Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal
e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo
julgamento e execução, nas causas de sua competência”.
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As regras processuais, por sua vez, se concentram basicamente entre o art.
2º e o art. 13, que tratam dos princípios, da competência, dos participantes do
processo (partes, juízes, conciliadores, juízes leigos, prepostos etc.) e dos atos
processuais. Não obstante, algumas disposições processuais também podem ser
encontradas na parte final do texto civil, que cuida das despesas processuais (arts. 54
e 55) e da limitação à utilização da ação rescisória (art. 59).
Por fim, as regras procedimentais estão enfeixadas entre o art. 14 e o art. 53
da Lei. Nesses dispositivos são delineadas as formas como a tutela de conhecimento,
a tutela de execução e os recursos serão manejados nos Juizados Especiais.
4.4 Papel da Lei nº 9.099 /95 no “Sistema dos Juizados Especiais”
A primeira referência a expressão “Sistema dos Juizados Especiais”, ainda na
vigência da Lei nº 7.244/84, foi, provavelmente, de Rogério Lauria Tucci. Tal
expressão, entretanto, somente foi incorporada ao direito positivo com a edição da
Lei no 9.099/95, que dispôs no seu art. 93 que a “Lei Estadual disporá sobre o Sistema
de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e
competência”.
Não obstante, apesar de o termo “Sistema” ter assento legal, o debate em
torno do seu conteúdo:
“Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da
justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais,
serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios,
e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência. p. 466, e o
Enunciado 1.1 do CEJCA: “Há aplicação subsidiária do CPC à Lei
no 9099/95 em tudo que for compatível com as normas
específicas ou princípios norteadores do microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis”.
Parágrafo único. O Sistema dos Juizados Especiais dos Estados
e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis,
Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda
Pública”.
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Deste modo, originou-se uma discussão nos meios jurídicos, em relação ao
sentido da expressão supracitada, que é previsto nesta norma. Fazendo-se uma
simplificação desta discussão, entende-se que esta palavra “SISTEMA”, nada mais é,
que uma representação de três expressões diferentes, sendo estas, o “ESTATUTO”,
“ESTRUTUTURA ADMINISTRATIVA” e o “MICROSSISTEMA”.
Com a entrada em vigor da Lei 9.099/95, de 26 de setembro de 1995, criouse no mundo jurídico um novo sistema, descrito por Joel Dias Figueira Junior como
sendo “um microssistema de natureza instrumental e obrigatório destinado à rápida
e efetiva atuação do direito” (FIGUEIRA JR.; LOPES, 1997, p. 29).
O autor ainda vai mais longe ao afirmar que
A Lei 9.099/95 não trata apenas de um novo procedimento;
transcende essa barreira e ancorando-se no art. 98, inc. I, da
Constituição Federal, dispõe sobre um novo processo e um
novo rito diferenciado. Em outros termos, não é apenas um
procedimento sumaríssimo, é também, e muito mais, um
processo especialíssimo. (FIGUEIRA JR.; LOPES, 1997, p. 35)
Ainda segundo o autor, os Juizados Especiais não podem ser considerados
uma justiça de segunda classe, não podendo ser atribuído a eles desprestígio ou
diminuição, nem devem ser considerados uma solução alternativa discriminatória por
parte dos profissionais do direito.
Pois, como bem observou o citado autor,
Essa nova forma de prestar jurisdição significa antes de tudo
um avanço legislativo de origem eminentemente
constitucional, que vem dar guarida aos antigos anseios de
todos os cidadãos, especialmente aos da população menos
abastada, de uma justiça apta a proporcionar uma prestação de
tutela simples, rápida, econômica e segura, capaz de levar à
liberação da indesejável litigiosidade contida. Em outros
termos, trata-se, em última análise, de mecanismo hábil de
ampliação do acesso à ordem jurídica justa. (FIGUEIRA JR.;
LOPES, 1997, pp. 30-31)
Analisando-se este questionamento, remete-nos a compreender que
obviamente esta prestação jurisdicional, é considerada um marco para sistema
judiciário, além de ser avanço para o legislativo, tendo resguardado anseios da
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sociedade. Isso denota-se, no sentido, das pessoas terem mais acesso à justiça,
proporcionando-lhes um acesso amplo, econômico, rápido e eficaz.
Neste sentido, o autor aduz:
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(...) o novo sistema dá azo à liberação do que se convencionou
chamar de litigiosidade contida, porquanto ampliada não só a
via de acesso aos tribunais, como também o escoamento muito
mais fluente das demandas ajuizadas, em virtude da tramitação
sumária ancorada num procedimento mais enxuto, o qual
atende basicamente aos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade1 . (FIGUEIRA
JR.; LOPES, 1997, p. 35)
Joel Dias Figueira Junior acredita que os Juizados Especiais têm ainda o papel
de superar a
(...) crise jurídica e jurisdicional que temos vivido nos últimos
tempos, na busca de resultados diversificados que se
materializem na efetividade e efetivação do processo civil
através da rápida e eficiente solução dos conflitos
intersubjetivos, coletivos ou difusos dos jurisdicionados.
(FIGUEIRA JR.; LOPES, 1997, p. 31)
Segundo o autor, essa crise jurídica e judiciária pela qual tem passado o
Poder Judiciário brasileiro é decorrente do descompasso existente “entre o
instrumento e a rápida, segura e cabal prestação da tutela por parte do Estado-juiz”
(FIGUEIRA JR.; LOPES, 1997, p. 31).
Complementando seu raciocínio, o autor afirma ainda que a crise judiciária
está vinculada à crise jurídica e, se providências emergenciais não forem tomadas
para solucionar a crise, encaminhar-nos-emos para uma crise institucional ou judicial.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa foi de suma importância para o mundo acadêmico e para a
sociedade em geral, pois permitiu-nos conhecer mais, sobre esse órgão tão
fundamental para a vida das pessoas, onde além de trazer vantagens e benefícios,
fez com que a frase “acesso à justiça” fosse mais abrangente.
Obviamente, como qualquer órgão, tem seus problemas, porém quando se
faz uma comparação com as suas vantagens, não há dúvida quanto a sua eficácia.
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Com o intuito de tornar mais célere e simples a resolução de quaisquer conflitos,
empenha-se ao máximo, para fazer que as pessoas se conciliassem.
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No primeiro capítulo, discutiu-se sobre o contexto histórico dos Juizados
Especiais, apresentando desde os tempos do direito romano, como funcionava a
justiça cível, até os dias de hoje, com a implantação da lei nº 9.099/95, a qual veio
com intuito de aperfeiçoar a antiga lei, tornando-se este órgão ainda mais eficaz e
abrangente.
No segundo capítulo, observou-se os princípios norteadores, onde foram
analisados de forma detalhada, possibilitando-nos entender a importância de cada
qual, já que dependemos desse entendimento para observarmos no artigo, o seu
alcance.
No terceiro, e último capítulo, vislumbramos sobre as características dessa
lei, demonstrando-se aspectos fundamentais da lei, bem como, a sua competência.
No mais, sabe-se o quão este órgão é fundamental para as pessoas, pois
oferece os serviços de maneira prática, rápida e segura, resolvendo-se milhares de
lides em pouco tempo. Diante disso, a pesquisa finalizou-se atendendo os seus
objetivos inicialmente propostos.
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A INATIVIDADE NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
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O Regime Geral de Previdência Social brasileiro no ordenamento jurídico
pátrio constitui-se no arcabouço de normas destinadas a disciplinar e estruturar um
sistema de proteção social ao trabalhador e a seus dependentes em função fatores
de riscos sociais que possam afetar seu sustento financeiro oriundo do trabalho.
Nessa linha, o jurista Sérgio Pinto Martins, com a sabedoria que lhe é
peculiar, define a Previdência Social nos seguintes termos:

“É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social,
composta de um conjunto de princípio, de regras e de
instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção
social, mediante contribuição, que tem por objetivo
proporcionar meios indispensáveis de subsistência ao segurado
e a sua família, contra contingências de preda ou redução da sua
remuneração, de forma temporária ou permanente, de acordo
coma previsão da lei. ”
Todavia, no Direito brasileiro não existe apenas um único regime de
previdência social. Em verdade, ao lado do Regime Geral de Previdência Social,
existem os regimes próprios de previdência instituídos no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para seus respectivos servidores
ocupantes de cargos efetivos, além de um regime especial aplicável aos servidores
militares, que foi batizado de Sistema de Proteção Social dos Militares.
Então, na ordem jurídica vigente há a coexistência de diversos regimes
próprios previdenciários, cada um com suas normas, tendo como destinatários
servidores ocupantes de cargos efetivos.
Neste viés, cumpre pontuar que os regimes próprios de previdência social
têm como alvo os servidores públicos civis ocupantes de cargos efetivos, ao passo
que o Regime Geral de Previdência Social tem como segurados todos aqueles
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trabalhadores não abarcados pelos regimes próprios, sendo eles, os empregados,
públicos e privados, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o segurado
especial e o segurado facultativo.
Em paralelo aos regimes comuns, há ainda o Sistema de Proteção Social dos
Militares, representado pelo conjunto integrado de direitos, serviços e ações,
permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos
da lei e das regulamentações específicas.
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Na linha do que prescreve a Constituição Federal, compete privativamente à
União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico,
garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e
dos corpos de bombeiros militares.
Nesta seara, percebe-se que o Constituinte, a par de algumas poucas normas
insertas na própria Constituição, delegou ao legislador infraconstitucional a
regulamentação do regime de proteção social dos militares e de seus dependentes
em razão do fator inatividade e morte.
Assim, a União, além da detenção do poder de normatizar sobre a inatividade
e pensões dos membros das Forças Armadas, foi incumbida também da missão de
editar as normas gerais acerca de inatividades e pensões das polícias militares e dos
corpos de bombeiros militares.
Neste toar, o artigo 142, § 3º, X, da Constituição Federal, indica que lei
federal, de caráter ordinário, disporá sobre as condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras
situações especiais dos militares, nos seguintes termos:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.
(...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas
em lei, as seguintes disposições:
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X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites
de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do
militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração,
as prerrogativas e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive
aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e
de guerra.
Em seu turno, sem prejuízo das normas gerais instituídas pela União, o artigo
42, em seus §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, indica que caberá à lei estadual dispor
acerca da inatividade e pensões dos militares dos Estados, nos seguintes termos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as
disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e
3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas
pelos respectivos governadores.
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei
específica do respectivo ente estatal.
Então, no espectro normativo desenhado pela Constituição Federal, o
sistema de proteção social dos militares é composto por normas de caráter geral
editadas pela União, aplicável aos Militares das Forças Armadas e aos militares dos
Estados, a serem complementada pela legislação estadual de cada Estado em relação
à proteção social de seus militares.
Neste contexto, percebe-se de plano que o Constituinte optou por conferir
tratamento diferenciado aos militares em cotejo os demais servidores públicos, de
modo que, salvo quando houver norma constitucional expressa em sentido diverso,
não lhes são aplicáveis as regras gerais previdenciárias que regem os regimes
próprios dos servidores públicos civis.
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Assim, é preciso observar que o regime de proteção social aplicável aos
militares é de natureza singular e não se confunde com o regime previdenciário
aplicável aos servidores civis. Percebe-se, inicialmente, que o militar não se aposenta.
Em verdade, a transferência do militar para inatividade equivale ao benefício de
aposentadoria existente nos regimes previdenciários comuns, no que se reporta à
proteção destinada a cobrir o momento em que o militar para de exercer sua
atividade, seja em função de idade avançada ou de incapacidade para exercício da
função. Todavia, a transferência do militar para inatividade, tecnicamente, não se
trata de aposentadoria.
Então, ao invés de se aposentar como os demais trabalhadores, o militar
pode ser reformado ou transferido para reserva remunerada, a pedido, quando
o militar de carreira contar com, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço, ou ex
officio, nas hipóteses previstas na legislação, tendo os seus proventos calculados
com base no soldo integral do posto ou da graduação que possuía por ocasião da
transferência para a inatividade remunerada.
Nestes termos, sem a pretensão de esgotar o estudo do sistema de proteção
social dos militares, o que demandaria um espaço literário muito maior, é possível
perceber que o regime previdenciário comum, seja o RPPS ou RGPS, não é aplicável
aos militares, que se submetem normatização especifica, onde sequer é tecnicamente
possível se falar em aposentadoria de militar.
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RESUMO: Ao longo do último século, a maioria dos países industrializados
experimentou um aumento progressivo da idade materna na primeira gravidez e
uma redução da taxa de fertilidade, com importantes consequências sociais e
econômicas. Além disso, no Brasil, existem uma série de resoluções do Conselho
Federal de Medicina e normas, algumas ainda em discussão no Congresso Nacional
que restringem o uso de obre tecnologias de reprodução assistida. Um projeto de lei
de 2003 ainda não foi aprovado, mesmo assim limita sua eficácia e causa um forte
debate público que, infelizmente, se concentrou mais nas implicações políticas e
éticas da lei do que nos aspectos médicos e técnicos da reprodução assistida. O
presente estudo teve como objetivo geral analisar a ideia no Direito Fundamental a
saúde para justificar a existência de um direito a reprodução humana assistida cuja
finalidade é possibilitar a fecundação diante da patologia, direito esse que não é
absoluto e deve sofrer restrições diante de conflitos com outros direitos, além de
especificamente conhecer se há o direito a reprodução, derivado do direito ao
planejamento familiar e quais restrições pode sofrer; determinar que o direito a
reprodução assistida pode encontrar limites no direito da criança que vai nascer, em
respeito ao direito da personalidade; e, analisar se existem direitos ou merecem
respeito, os direitos da personalidade mesmo não tipificado no ordenamento
jurídico. O estudo pretendeu também esclarecer como a questão da reprodução
assistida pode afetar as opiniões e conhecimentos nesta área. Conclui-se que a
paternidade é uma parte importante da vida, mas o conhecimento sobre a fertilidade
humana e as normas legais que regulam a reprodução assistida são bastante
escassos e muito pouco discutidos na doutrina nacional.
Palavras-Chave: Bioética. Reprodução assistida, Legislação.
ABSTRACT: Over the past century, most industrialized countries have experienced a
progressive increase in maternal age at first pregnancy and a reduction in the fertility
rate, with important social and economic consequences. In addition, in Brazil, there
are a series of resolutions of the Federal Council of Medicine and rules, some still
under discussion in the National Congress that restrict the use of assisted
reproductive technologies. A 2003 bill has not yet been approved, yet it limits its
effectiveness and causes a strong public debate that, unfortunately, focused more on
the political and ethical implications of the law than on the medical and technical
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aspects of assisted reproduction. The present study had as general objective to
analyze the idea in the Fundamental Right to health to justify the existence of a right
to assisted human reproduction whose purpose is to enable fertilization in the face
of pathology, a right that is not absolute and should suffer restrictions in the face of
conflicts with other rights, in addition to specifically knowing whether there is a right
to reproduction, derived from the right to family planning and what restrictions it
may suffer; determine that the right to assisted reproduction can find limits in the
right of the child to be born, with respect to the right of the personality; and, analyze
whether there are rights or deserve respect, the rights of the personality even if not
typified in the legal system. The study also intended to clarify how the issue of
assisted reproduction can affect opinions and knowledge in this area. It is concluded
that paternity is an important part of life, but knowledge about human fertility and
the legal norms that regulate assisted reproduction are quite scarce and very little
discussed in national doctrine.
Keywords: Bioethics. Assisted reproduction, Legislation.
1 INTRODUÇÃO
Durante o último século, um aumento progressivo da idade materna na
primeira gravidez e uma redução simultânea da taxa de fertilidade (número de filhos
por mulher durante a idade fértil) foram observados na maioria dos países
industrializados. Na Europa, as taxas de fertilidade mais baixas são relatadas na
Lituânia, Hungria, Polônia, Portugal, Romênia e Eslováquia. Nas Américas isso tem
ocorrido nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. As consequências sociais e
econômicas dessa tendência são de grande importância (MOREIRA FILHO, 2012).
No que diz respeito ao Brasil, a queda taxa de fertilidade observado nos
últimos anos (de 2,91 em 1990 para 2,23 no ano 2000; 1,80 em 2010 e está em 1,74
em 2017) deve-se provavelmente a nascimentos ocorridos entre casais que no Norte
e Nordeste do país e ao número de adolescentes grávidas (ainda entre os maiores
do mundo); na verdade, 15,3% dos recém-nascidos no Brasil agora pertencem a mães
adolescentes, enquanto a taxa de natalidade entre maiores de 18 anos no mesmo
período não aumentou (BRASIL, 2018).
De acordo com dados epidemiológicos do banco de dados nacional brasileiro
do Ministério da Saúde a idade média materna ao nascimento do primeiro filho era,
em 1980, de 23,5 anos de idade. No entanto, até 2000, houve declínio caindo para
23,1 anos em 1991 e 22,9 anos em 2000 em 2017 de 21.6 anos (BRASIL, 2018).
Além disso, é bem conhecido que a fertilidade feminina diminui a partir dos
30 anos (chance de gravidez 25% ao mês) e diminui mais acentuadamente após os
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35 anos de idade, atingindo uma chance de concepção cumulativa anual que não
excede 20% após os 40 (CRM, 1992).
Nas últimas décadas, o uso da tecnologia de reprodução assistida se espalhou
amplamente por todo o mundo. Foi estimado que o número de ciclos de tratamento
no mundo aumentou de 89.000 em 1989 para 600.000 em 2006. No entanto, é
provável que o valor fornecido esteja subestimado porque os registros incluem
apenas dados dos EUA e da Europa (CRM, 2015).
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A rápida difusão da tecnologia e sua eficácia continuamente crescente são
abundantemente relatadas pela mídia e provavelmente induzem grandes
expectativas entre as pessoas. No entanto, apesar da melhoria contínua dos
resultados, o obstáculo à concepção representado pela idade da mulher não foi
superado, pelo menos nos tratamentos homólogos. Na verdade, a probabilidade
cumulativa de ter um bebê por fertilização in vitro é de cerca de 50% quando a
mulher é submetida ao procedimento aos 30 anos, mas cai para apenas cerca de 5–
10% quando ela tem 40 anos (BRASIL, 2018).
O presente estudo teve como objetivo geral analisar a ideia no Direito
Fundamental a saúde para justificar a existência de um direito a reprodução humana
assistida cuja finalidade é possibilitar a fecundação diante da patologia, direito esse
que não é absoluto e deve sofrer restrições diante de conflitos com outros direitos,
além de especificamente conhecer se há o direito a reprodução, derivado do direito
ao planejamento familiar e quais restrições pode sofrer; determinar que o direito a
reprodução assistida pode encontrar limites no direito da criança que vai nascer, em
respeito ao direito da personalidade; e, analisar se existem direitos ou merecem
respeito, os direitos da personalidade mesmo não tipificado no ordenamento
jurídico.
O estudo pretendeu também esclarecer como a questão da reprodução
assistida pode afetar as opiniões e conhecimentos nesta área. Conclui-se que a
paternidade é uma parte importante da vida, mas o conhecimento sobre a fertilidade
humana e as normas legais que regulam a reprodução assistida são bastante
escassos e muito pouco discutidos na doutrina nacional.
2 BIOÉTICA
Os padrões para a educação médica no Brasil vão além da ciência básica
tradicional e das disciplinas clínicas. Bioética, direito da saúde e economia da saúde
são reconhecidas como partes importantes da tradução da competência técnica dos
médicos em medicina, pesquisa, administração e assistência médica eficazes para os
pacientes (GRACIA, 2019).
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Na maioria dos países ocidentais, saúde, direito e bioética estão fortemente
interligados. Essa situação pode ser encontrada em várias esferas. No debate público,
as questões legais e morais estão conectadas de muitas maneiras. Discussões
jurídicas e éticas se influenciam tão fortemente que às vezes dificilmente podem ser
distinguidas (MAHOWALD, 2016).
Os especialistas em ética discutem e criticam a lei do aborto ou da eutanásia.
Comitês instalados pelo governo presididos por filósofos morais apresentam
recomendações sobre a legislação sobre pesquisas com embriões que são
amplamente baseadas em análises éticas. Inversamente, os advogados discutem
abertamente as questões éticas e intervêm no debate moral público (GRACIA, 2019).
Categorias jurídicas (como doutrinas de autodeterminação e direitos do
paciente) às vezes determinam fortemente e até mesmo estruturam o debate público
sobre transplantes de órgãos e experiências médicas (MAHOWALD, 2016).
Na lei e na prática jurídica, existem muitas referências à ética e às normas
morais. O Conselho da Europa até mesmo elaborou uma Convenção da Bioética (que
recentemente foi renomeada como Convenção sobre Direitos Humanos e
Biomedicina). Em disposições legais encontra-se referências a normas abertas, como
o cuidado de um bom cuidador, que só pode ser comprovada por um apelo à
moralidade (SILVA, 2009).
Em decisões judiciais, pode-se encontrar referência explícita a padrões de ética
médica, por exemplo, em casos relativos à eutanásia. Agir de acordo com os padrões
de ética médica é considerado na Holanda como um dos critérios para um recurso
justificado de força maior em casos de eutanásia. Conseqüentemente, os
especialistas em ética atuam como testemunhas especializadas em tribunais em
casos criminais relativos à eutanásia (GRACIA, 2019).
Um fenômeno muito interessante é o caráter institucionalizado dos comitês
de ética e conselhos de revisão ética. Em muitos países, esses comitês e conselhos
estão adquirindo uma base legal e seu conselho positivo é (ou espera-se que seja
em um futuro próximo) uma pré-condição para a permissão oficial para
experimentos médicos e experimentos com animais (MAHOWALD, 2016).
Assim, paradoxalmente, eles têm que fazer julgamentos com base na ética e
não no legal, mas esses julgamentos têm status legal. Esse papel semijudicial dos
comitês de ética parece confundir radicalmente a distinção entre moralidade e
direito (SILVA, 2009).
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Por fim, as disciplinas acadêmicas cooperam estreitamente. Doutrinas de
eutanásia e aborto, de consentimento informado e direito à privacidade, de restrições
a experimentos com embriões, de reprodução assistida foram desenvolvidas em
estreita cooperação entre especialistas em ética e advogados (REGO, 2005).
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Em livros didáticos de ética, casos jurídicos são usados como exemplos. Os
livros didáticos jurídicos referem-se a escritos de filósofos morais para apoiar
doutrinas jurídicas, ou mesmo ter ética em seus títulos. Essa forte conexão entre
direito e ética é bastante única. Provavelmente, não há outro campo do direito - com
exceção talvez do direito animal e da ética animal, que pode ser considerado um
subcampo da bioética em um sentido amplo - onde a conexão é tão forte e explícita
(GRACIA, 2019).
É notável que este fenômeno possa ser encontrado em muitos países
ocidentais, embora não em todos e não em todos os lugares com a mesma
intensidade. Como se devemos explicar isso? (MAHOWALD, 2016).
Uma explicação superficial pode ser que o campo da biomedicina é
extremamente sensível do ponto de vista moral. Embora haja um núcleo de verdade
nisso no sentido de que, mais do que em outros campos, percebe os problemas
normativos explicitamente como problemas morais (SILVA, 2009).
As questões ambientais também têm uma forte dimensão moral - dizem
respeito literalmente a questões de vida e morte, especialmente para as gerações
futuras; no entanto, o direito ambiental geralmente tem um caráter muito mais
instrumental e não está, ou está apenas ligeiramente, vinculado à disciplina de ética
ambiental (REGO, 2005).
A estrutura do sistema de bem-estar e seguridade social e a estrutura
tributária básica são de grande importância moral, embora alguns
teóricos raramente as discutam - e se o fazem, seu trabalho é considerado sem
relevância jurídica (SCHRAMM, 2018).
A forte conexão entre o direito da saúde e a bioética é apenas relativamente
recente; parece ser o resultado de um conjunto de fatores muito específicos que, nos
primeiros anos dessas disciplinas, facilitaram o rápido desenvolvimento de ambas
(GRACIA, 2019).
Três modelos de bioética são substanciais. O primeiro deles é o denominado
modelo moralista-paternalista que até os 1960, a bioética ou o direito da saúde ainda
não existiam como disciplinas independentes na maioria dos países ocidentais. Isso
não significa, é claro, que a profissão médica era amoral, mas a normatividade estava
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implícita na prática médica, em vez de ser extensivamente elaborada por advogados
e especialistas em ética (MAHOWALD, 2016).
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A ética médica era a ética da boa prática médica, de ser um bom médico. Para
isso, não havia um corpo elaborado de diretrizes e regras, nem na filosofia moral,
nem na lei. A reflexão teórica ou filosófica sobre questões médicas geralmente não
se dirigia ao público em geral. A prática profissional era fortemente paternalista
(SILVA, 2009).
Esperava-se que os médicos agissem pelo bem do paciente e soubessem o
que era esse bem, tanto no sentido moral quanto no não moral da palavra.
Freqüentemente, os pacientes não recebiam informações completas sobre o
diagnóstico de suas doenças, especialmente se o prognóstico fosse sombrio (REGO,
2005).
Na medida em que a determinação do bem do paciente exigia avaliação
moral, isso raramente era reconhecido explicitamente, nem precisava ser, porque as
normas morais eram consideradas não controversas, sendo baseadas em uma
moralidade tradicional (geralmente religiosa) que era amplamente aceita por tudo
na sociedade, ou por todos no subgrupo ao qual pertenciam médico e paciente
(SCHRAMM, 2018).
Em certo sentido, pode-se até dizer que moralismo e paternalismo não eram
claramente distinguidos, simplesmente porque as avaliações morais, envolvidas em
julgamentos sobre o paciente eram tão incontroversas que em grande parte
permaneceram implícitas (FONTES, 2009).
O segundo é o denominado modelo liberal que ao contrário do modelo
paternalista-moralista sugere, em contraste, características de um modelo
alternativo. Tanto a crítica do antipaternalismo quanto a do antimoralismo sugerem
um modelo que reconhece e protege explicitamente a autonomia e os direitos do
paciente, e que se baseia em uma relação mais igualitária entre médicos e pacientes
(GRACIA, 2019).
Como a autonomia e os direitos são tão dominantes neste novo modelo (em
parte como uma reação contra o antigo paternalismo e moralismo). O modelo
anterior (moralista-paternalista) era muito estático, porque era baseado em uma
moralidade profissional implícita que só pode muito gradualmente se adaptar às
novas circunstâncias (MAHOWALD, 2016).
Este ponto sugere que a moralidade profissional deve ser tornada mais
explícita e deve ser objeto de reflexão ética, discussão e reformulação à luz das
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circunstâncias em mudança. Mudanças na sociedade, na tecnologia e na prática
assistencial resultam na necessidade da bioética como disciplina que sustenta esse
processo contínuo de reflexão, discussão e reformulação. Além disso, mudanças na
prática da saúde exigem que a ética médica seja ampliada para a bioética ou ética da
saúde, e que a lei médica seja ampliada para a lei da saúde, de modo que ambos
incluam todas as profissões da saúde (como enfermeiras) e a organização da saúde
sistema de cuidados como um todo (SILVA, 2009).
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Mudanças na sociedade exigem que as discussões bioéticas não se limitem
aos profissionais de saúde, mas que os consumidores de saúde também estejam
envolvidos, o que significa a sociedade como um todo (REGO, 2005).
Todas essas mudanças rápidas e radicais, mas especialmente aquelas na
tecnologia, claramente exigem mais do que análises éticas superficiais, o que significa
que precisa-se de especialistas para fazê-las; em outras palavras, precisa-se da
bioética como uma disciplina independente (filosófica ou teológica) (SCHRAMM,
2018).
Ainda que o modelo moralista-paternalista não oferecesse mecanismos
adequados de controle e correção, muito menos a proteção de pacientes e terceiros.
A instituição de controle mais óbvia é a lei. Isso significa que novas legislações e
regulamentações são necessárias em uma prática que, até agora, não tem sido usada
para muita regulamentação externa (FONTES, 2009).
Isso leva quase que automaticamente ao estabelecimento de um novo campo
do direito com seus próprios especialistas em direito da saúde como uma nova
disciplina profissional (KOTTOW, 2015).
O terceiro modelo é o modelo pós liberal. Esse é um modelo alternativo ao
modelo liberal ainda que esteja apenas em um estado emergente e implícito como
um esboço provisório é possível (MAHOWALD, 2016).
Da mesma forma que foi possível prever o esboço do modelo liberal em parte
a partir dos padrões de seu predecessor moralista-paternalista, é possível prever o
esboço do modelo pós-liberal em parte a partir dos padrões de seu predecessor
liberal (SILVA, 2009).
A extrapolação da crítica deve ser fortemente avaliativa, porque a crítica pode
ser respondida de várias maneiras. Antes de entrar em detalhes, no entanto, algumas
observações preliminares devem ser feitas (MAHOWALD, 2016).
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Um primeiro ponto é que, apesar das críticas, as vantagens do modelo liberal
são substanciais. Não deve-se abandonar a ideia de autonomia do paciente e voltar
ao paternalismo e ao moralismo; de qualquer forma, não é provável que seja uma
alternativa viável. Portanto, o novo modelo deve incluir o modelo liberal, elaborá-lo
e, talvez, em algumas pequenas maneiras, corrigi-lo, em vez de substituí-lo por um
modelo completamente novo. Assim, o novo modelo deve ser pós-liberal em vez de
antiliberal (SILVA, 2009).
É muito provável até que as críticas levem a reações diferentes para o direito
da saúde e para a ética. Por exemplo, o direito da saúde deve, em grande parte se
ater ao minimalismo liberal e, em alguns aspectos, tornar-se ainda mais minimalista,
de modo a deixar mais espaço para o perfeccionismo no exercício da profissão de
forma autônoma, enquanto a bioética deve incorporar ideias perfeccionistas de
forma mais direta. A resposta às críticas será diferente, justamente porque o direito
da saúde e a bioética são diferentes, e uma das críticas ao modelo liberal é que ele
não reconhece adequadamente essas diferenças (REGO, 2005).
A lei e a ética devem se tornar mais independentes e distintas. As razões para
cooperar tão intensamente tornaram-se menos importantes e as desvantagens da
conexão estreita estão se tornando mais visíveis. Isso significa que a reflexão crítica
e o estudo empírico dos papéis distintos do direito e da moralidade tornaram-se
mais urgentes e que somente com base nisso pode-se ser capazes de fazer
julgamentos adequados sobre as relações desejáveis entre o direito e a moralidade
(MAHOWALD, 2016).
3 REPRODUÇÃO ASSISTIDA E EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO NO DIREITO
COMPARADO
Em sua visão geral da legislação existente sobre tecnologia de reprodução
assistida (RAT), Jones e Cohen (2007) levantaram duas questões importantes: por que
a sociedade deseja supervisionar a RAT em vez de outros procedimentos médicos? E
o que exatamente a sociedade quer supervisionar? (MOREIRA FILHO, 2012).
No passado, o interesse da sociedade e dos legisladores pela RAT era, em
grande parte, gerado por grupos religiosos com forte interesse na proteção do
embrião humano. A RAT leva direta e indiretamente à criação e possível destruição
de embriões (MOREIRA FILHO, 2012).
Mais recentemente, algumas legislações foram acionadas por um motivo
negativo: o medo do abuso e de uma tecnologia que descarrila. Os legisladores
querem evitar a aplicação de algumas técnicas em determinadas circunstâncias por
considerá-las moralmente inaceitáveis. Uma das ilustrações mais claras dessa
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tendência é a tentativa de introduzir uma proibição mundial da clonagem
reprodutiva. A França e a Alemanha, que originalmente sugeriram esta iniciativa no
momento em que algumas figuras duvidosas anunciaram o nascimento do primeiro
clone humano, queriam evitar a aplicação da clonagem em qualquer parte do mundo
(GAMA, 2003).
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Não surpreendentemente, alguma legislação é acionada por reportagens da
mídia sobre mães de mais de 60 anos, pós-paternidade mortem e seleção de sexo.
O velho ditado ‘casos difíceis geram leis ruins’ parece ser verdade (MOREIRA FILHO,
2012).
O foco em casos individuais específicos dificulta a formação de um quadro
mais amplo do problema. Isso também leva a uma legislação principalmente
restritiva porque os casos geralmente chegam aos noticiários quando geram reações
negativas e porque o objetivo original é evitar abusos e aberrações futuras, cobrindo
todas as lacunas possíveis (GAMA, 2003).
A maioria da legislação sobre RAT é baseada em valores ou princípios morais
fundamentais, como a proteção da vida humana, a não comercialização do corpo
humano e a reprodução, e a paternidade responsável. No entanto, embora todos
concordem com os princípios gerais, as divergências começam assim que esses
princípios são aplicados e especificados em situações da vida real (MOREIRA FILHO,
2012).
A Rede Globo de Televisão exibiu de 20 de agosto de 1990 a 01 de junho de
1991 uma novela denominada de ‘Barriga de Aluguel’, onde se discutiu todas as
questões relacionadas à questão da RAT, como direito de personalidade, bioética,
mas principalmente se discutiu o direito natural da maternidade. 10 anos depois
exibiu outra novela, com as mesmas discussões, agora sobre a clonagem. A novela
foi exibida de 1 de outubro de 2001 a 1’4 de junho de 2002 (GAMA, 2003).
Nas duas telenovelas, as questões jurídicas foram amplamente discutidas, é
claro resguardando o direito sagrado de criação dos autores. Mas uma coisa as duas
novelas deixaram evidente: foi à constatação da análise da legislação e
regulamentação sobre RAT é o mosaicismo[1] jurídico existente. Há uma enorme
variedade e diversidade de leis sobre todos os diferentes aspectos do RAT. Para
estender ainda mais a observação, se alguém fizesse uma biópsia da situação legal
em um país da América Latina ou na Europa, não saberia nada sobre a situação legal
nos países vizinhos ou a legislação dos dois continentes com um todo (LEITE, 2015).
Um exemplo é a legislação sobre anonimato do doador. Todo o espectro de
possibilidades está presente, variando do anonimato completo em sistemas de trilha
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dupla até a identificação completa. França, Dinamarca, Grécia, Espanha, Portugal e
Noruega na Europa, México, Argentina, Uruguai e Brasil impuseram legalmente o
anonimato (MOREIRA FILHO, 2012).
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A Islândia na Europa, Peru, Costa Rica e Colômbia na América Latina possui
um sistema double track, que permite identificar informações a serem divulgadas à
criança aos 18 anos, se o doador consentir. Alguns países tornaram o anonimato
obrigatório, mas permite doações conhecidas quando o doador e o receptor
concordam e, em outros aceitam apenas doadores identificáveis (GAMA, 2003).
O segundo exemplo é mais crucial para a prática de RAT, ou seja, as leis e
regulamentos sobre transferência de embriões também variam. A partir de 2003,
alguns países como o Reino Unidos limitaram o número de embriões para
transferência a dois em mulheres com menos de 40 anos e a três em mulheres mais
velhas (LEITE, 2015).
Outros países como a Bélgica e a Colômbia introduziram um sistema de
reembolso em 2003 que vincula o financiamento de seis ciclos ao uso obrigatório de
transferência única de embrião eletiva no primeiro ciclo para mulheres com menos
de 36 anos (JONES e COHEN, 2007).
O número de embriões transferidos nos ciclos seguintes depende da idade da
mulher e da qualidade dos embriões. A maioria doa países escandinavos e dos países
baixos não têm regulamentação sobre o assunto; no entanto, as clínicas mudaram
com sucesso para a aplicação generalizada d transferência única de embrião eletiva
(MOREIRA FILHO, 2012).
Subjacentes a essas leis estão vários princípios morais relacionados ao valor
da vida, ao bem-estar da criança, às boas práticas clínicas e à segurança. A maioria
dos países considera todos os valores e princípios morais gerais importantes. A
diferença entre os países é atribuída principalmente a uma classificação diferente
desses valores (GAMA, 2003).
Em alguns casos, isso leva a políticas bastante diferentes ou mesmo opostas.
Enquanto alguns países introduzem regras para prevenir a gravidez múltipla, outros
adotaram leis que aumentam o risco de ter vários nascidos vivos. Estes últimos são
baseados em um status moral muito mais elevado do embrião in vitro em
comparação com o bem-estar da(s) futura(s) criança(s) e a saúde da mãe (LEITE,
2015).
A legislação sobre RAT dentro de um país raramente é um conjunto monolítico
e coerente de regras. Existem várias explicações possíveis, por exemplo, outros
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fatores além da coerência substantiva desempenham um papel determinante. Uma
coalizão política diferente, por exemplo, pode levar a legislações
diferentes (ALBUQUERQUE FLHO, 2018).
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A situação econômica geral pode afetar as regras de acesso e reembolso.
Existem também várias causas internas para a complexidade. Em primeiro lugar,
vários critérios se aplicam simultaneamente. Os legisladores querem promover o
bem-estar do futuro filho, custo-benefício, segurança e equidade no acesso.
Equilibrar esses critérios pode levar a compromissos complexos (MOREIRA FILHO,
2012).
Em segundo lugar, o campo da RAT é amplo e é preciso ser um especialista
para supervisionar todas as regras existentes. Contudo, uma vez que os membros do
parlamento mudam regularmente e as comissões preparatórias nem sempre se
comunicam entre si, isso pode significar que as novas leis contradizem ou pelo menos
não se ajustam às leis existentes (GAMA, 2003).
No Brasil, por exemplo, as disposições para consentimento informado para a
doação de embriões crio preservados para pesquisa, na resilição do Conselho Federal
de Medicina - CRM sobre reprodução e medicamente assistido, combinadas com as
cláusulas na lei sobre pesquisa em embriões in vitro de 2005 (Lei n.º 11.105, de 24 de
março de 2005, conhecida como Lei de Biossegurança) criou consideráveis práticas
e não intencionais dificuldades (CRM, 2015).
A referida lei estabelece que todo casal ou paciente antes do início do
tratamento deve indicar a disposição de seus embriões ao final do período normal
de armazenamento (5 anos). Mas dizia anteriormente, porém, diz que os pacientes
que desejam doar seus embriões para pesquisa deviam receber informações
completas sobre o projeto de pesquisa (LEITE, 2015).
Uma vez que quase todos os projetos de pesquisa no Brasil são executados
por um período de 4 anos, as duas cláusulas não podem ser cumpridas
simultaneamente (JONES e COHEN, 2007).
3.1 A interação entre direito e ética
A lei de um país expressa a posição moral da maioria dos cidadãos sobre a
construção familiar aceitável (inseminação post-mortem e casais de lésbicas), a
segurança dos pacientes (regulamentação dos centros e padrões de qualidade),
justiça e igualdade (reembolso do tratamento) e o bem-estar da criança (anonimato
da doadora, saúde e transferência de embriões) (ALBUQUERQUE FLHO, 2018).
465

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O problema básico para todas as democracias é como lidar com as visões
morais da minoria. Como deve o legislador em uma sociedade pós-moderna,
caracterizada por uma multiplicidade de grupos com diferentes perspectivas morais,
reagir aos conflitos morais? Duas posições gerais podem ser adotadas quanto ao
direito da maioria de expressar suas opiniões em uma lei vinculativa. A primeira
posição afirma que a legislação em uma sociedade pluralista não deve refletir a
posição moral substantiva de um grupo (BRAUNER, 2011).
As restrições legais precisam de uma base comum forte na sociedade. A
principal solução para os proponentes dessa visão é um compromisso jurídico entre
as diversas preferências e interesses. A segunda posição defende que a maioria dos
cidadãos tem o direito político de impor a sua visão de boa vida (MOREIRA FILHO,
2012).
Isso deve ser tomado como uma posição teórica, uma vez que o direito,
mesmo em democracias que funcionam perfeitamente, não reflete necessariamente
a visão da maioria. Países como o Brasil, pequenos partidos políticos com visões
morais relativamente extremas podem influenciar a lei muito mais do que seu
número justifica, porque são unidades indispensáveis em uma coalizão
maior (GAMA, 2003).
No entanto, em geral, a lei é apoiada pela maioria. Isso é perfeitamente
aceitável, uma vez que os partidos políticos em um sistema democrático tentam
organizar a sociedade de acordo com seus objetivos, valores e princípios. Se um
grupo ideológico ou religioso tem a maioria, eles podem, e devem, usar esse poder
para moldar a lei de acordo com suas convicções (LEITE, 2015).
A principal causa do atrito entre a ética e o direito é que a democracia se
baseia na regra da maioria, enquanto a ética (ou seja, o que é ético) não é decidida
pela maioria. No entanto, embora a maioria tenha o direito político de impor seus
pontos de vista à minoria, uma série de valores éticos instam a maioria a agir com
cautela. Entre esses valores estão à autonomia, a tolerância e o respeito por outras
posições morais. A imposição de uma opinião moral a pessoas que não compartilham
dessa visão aumenta o risco de conflitos (JONES e COHEN, 2007).
Por exemplo, a lei no Brasil é fortemente influenciada por visões cristãs
(católicos, protestantes e evangélicos) sobre a situação do embrião e construção da
família. Não é de surpreender que os não religiosos se sintam frustrados, com raiva
e tratados injustamente (ALBUQUERQUE FLHO, 2018)
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Esses sentimentos da minoria só podem ser evitados se a maioria estiver
disposta a levar em consideração sua posição. No entanto, se a maioria mantém sua
convicção, isso é lamentável, mas deve ser aceito (BRAUNER, 2011)
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Na verdade, a única alternativa seria abolir a democracia e esta provavelmente
não é a solução certa. Da mesma forma, os muçulmanos xiitas que desejam usar
material genético doado se sentirão frustrados se viverem em países dominados
pelos sunitas, que proíbem estritamente todas as formas de doação de gametas
(GALO e GRACINDO, 2016).
Uma série de tendências podem ser observadas ao longo da evolução da lei
sobre RAT (no Brasil resoluções do CFM). Do ponto de vista substantivo, três
tendências podem ser observadas: (i) um maior reconhecimento de mulheres
solteiras e casais de lésbicas; (ii) um movimento em direção à identificabilidade do
doador de gametas; e (iii) maiores restrições ao número de embriões para
transferência (MOREIRA FILHO, 2012).
Em relação aos aspectos formais, duas tendências gerais merecem destaque.
Em primeiro lugar, mais e mais países estão adotando leis estatutárias sobre RAT. No
entanto, a maioria das pessoas vive em países onde a RAT é regulamentada por
diretrizes, que são emitidas por agências quase governamentais, como as sociedades
médicas nacionais (no caso do Brasil, o CFM) (JONES e COHEN, 2007).
Em segundo lugar, há uma pressão crescente de sociedades e grupos
internacionais para harmonizar (ou uniformizar) a legislação. O último é válido a nível
europeu e global. O mesmo não ocorre na América Latina em função das profundas
divergências ideológicas entre governos (GAMA, 2003).
Não é de surpreender que harmonia e consenso tenham uma conotação
positiva. Alguém pode perguntar por que o consenso e a harmonização são bons e
desejáveis. É porque as pessoas pensam que têm mais chance de estar certas quando
os outros concordam com elas? É porque as pessoas não querem que outros façam
coisas que elas condenam? Ou é porque a existência de diferentes visões desafia as
visões pessoais? (LEITE, 2015).
A resposta dependerá em grande parte do que cada pessoa considera como
o objetivo da ética: a ética deve revelar a verdade moral ou deve resultar em uma
ordem moral viável que permita às pessoas viverem juntas pacificamente? Se alguém
acredita no primeiro, então o consenso é apenas um efeito colateral ou consequência
da verdade moral (JONES e COHEN, 2007).
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Uma regra não é moral porque as pessoas concordam com ela, mas
concordam porque é moral. O fato de todos acreditarem que a clonagem reprodutiva
é errada não significa que seja errado. Se uma posição construtivista sobre a ética for
adotada, o consenso e a harmonização são obviamente recomendáveis, pois
aproximam o objetivo. No entanto, isso só é alcançado com a única condição de que
o consenso tenha sido alcançado voluntariamente e por meio de persuasão. Duas
posições podem ser discernidas em relação à harmonização (ALBUQUERQUE FLHO,
2018)
Um primeiro grupo acolhe a diversidade jurídica. Os cidadãos de cada nação
devem ter o poder de decidir sobre as regras que se aplicam ao seu território. Essa
autoridade política pode levar à diversidade (BRAUNER, 2011)
Existem vários bons argumentos para defender a diversidade: respeita a
especificidade cultural; permite que cidadãos de um país atravessem a fronteira para
obter tratamento que não está disponível ou proibido em seu país de origem; e isso
cria a possibilidade de direção e progresso informados da lei (GALO e GRACINDO,
2016).
Cada lei, de certa forma, constitui um experimento natural. Ao observar os
efeitos das regras legais em países vizinhos, pode-se prever ou estimar os efeitos de
uma regra semelhante em seu próprio país. Essas informações têm desempenhado
um papel significativo na discussão sobre a abolição do anonimato do doador
(MALUF, 2012).
Por outro lado, o segundo grupo se esforça para reduzir ou remover a
diversidade jurídica por um processo denominado harmonização. Ao analisar as
declarações dos defensores da harmonização, fica claro que o que eles querem dizer
é que os outros devem fazer como eles e adotar suas leis, mas não vice-versa.
Quando todas as partes partem dessa premissa, a harmonização é um resultado
muito improvável. Além disso, a questão crucial passa a ser se a harmonização levará
a uma redução da regulamentação ao nível do país mais permissivo ou a mais
exclusões até o nível do país mais restritivo (MOREIRA FILHO, 2012).
De um modo geral, os países mais restritivos são muito relutantes em aceitar
regras mais brandas, uma vez que acreditam que mais restritivo significa mais moral.
Esses países objetivam uma proibição universal de certas técnicas (GAMA, 2003).
4 A AUTO REGULAÇÃO
Os praticantes da RAT estão sempre reclamando que os políticos estão
restringindo demais o seu trabalho sem saber como a prática funciona. Isso é correto
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até certo ponto. No entanto, a solução seria que os profissionais e as sociedades
profissionais elaborassem as regras de boa prática clínica. Isso parece razoável, mas
tem vários defeitos. Em primeiro lugar, raramente há sanções associadas às violações
das diretrizes, tornando as diretrizes profissionais menos poderosas do que os
estatutos (LEITE, 2015).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em segundo lugar, as questões mais polêmicas não são questões médicas e,
conseqüentemente, os médicos não têm competência especial para decidir essas
questões. Portanto, por que a sociedade deveria deixar para o médico a
determinação do status moral do embrião ou do risco aceitável para a criança?
(JONES e COHEN, 2007).
Finalmente, a experiência mostra claramente que essa solução falha. O melhor
exemplo é a política de transferência de embriões. Embora a maioria das sociedades
profissionais tenha diretrizes claras para limitar o número de embriões para
transferência, o alto número de nascimentos múltiplos de alta ordem em alguns
países, como os EUA, demonstra que um número considerável de profissionais está
simplesmente ignorando as diretrizes (ALBUQUERQUE FLHO, 2018)
O exemplo mais conhecido seria coordenação da Organização Mundial da
Saúde – OMS. A composição dessa autoridade pode variar dependendo de sua
tarefa, mas a idéia de reunir especialistas e leigos tem uma vantagem quando as
recomendações devem ser defendidas publicamente (BRAUNER, 2011)
Os benefícios gerais desta solução são: proporciona maior flexibilidade em
comparação com a lei estatutária para adaptar a regulamentação a novos
desenvolvimentos e técnicas; permite mais regras baseadas em evidências; e
funciona como um amortecedor entre os políticos e o povo, evitando assim reações
emocionais instintivas. A principal desvantagem é que não é democrático, a menos
que a decisão final seja deixada para os parlamentos (GALO e GRACINDO, 2016).
4.1 O direito de personalidade
Com relação à RAT as discussões sobre ética e direito não se extinguem, mas
a pergunta é: de quem é a crianças no caso de uma mãe de aluguel? De quem é o
filho no caso de doadores? No Brasil essa discussão é muito grande e de muito
tempo um Projeto de Lei vem sendo discutida desde o ano de 2003 no Congresso
Nacional e, mesmo esse congresso nacional tendo a face progressista ele não foi
aprovado até hoje (MALUF, 2012).
E um projeto que possui 8 capítulos e 27 artigos e, é profundamente restritiva.
Mas com relação ao direito de personalidade é muito clara. Está disciplinado, e segue
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os mesmo ditames das resoluções do CFM. Diz o Projeto de Lei como muita
propriedade:
Art. 16. Será atribuída aos beneficiários a condição de
paternidade plena da criança nascida mediante o emprego de
técnica de Reprodução Assistida.
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§ 1º A morte dos beneficiários não restabelece o poder parental
dos pais biológicos.
§ 2º A pessoa nascida por processo de Reprodução Assistida e
o doador terão acesso aos registros do serviço de saúde, a
qualquer tempo, para obter informações para transplante de
órgãos ou tecidos, garantido o segredo profissional e, sempre
que possível, o anonimato.
§ 3º O acesso mencionado no § 2º estender-se-á até os
parentes de 2º grau do doador e da pessoa nascida por
processo de Reprodução Assistida.
Art. 17. O doador e seus parentes biológicos não terão
qualquer espécie de direito ou vínculo, quanto à paternidade
ou maternidade, em relação à pessoa nascida a partir do
emprego das técnicas de Reprodução Assistida, salvo os
impedimentos matrimoniais elencados na legislação civil.
Art. 18. Os serviços de saúde que realizam a Reprodução
Assistida sujeitam-se, sem prejuízo das competências de órgão
da administração definido em regulamento, à fiscalização do
Ministério Público, com o objetivo de resguardar a saúde e a
integridade física das pessoas envolvidas, aplicando-se, no que
couber, as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Como se pode observar nestes artigos (16 a 18) todas as situações possíveis
foram pensadas para evitar qualquer tipo de constrangimento e/ou reivindicações
indevidas. Assim O projeto de lei concede os mesmos direitos às crianças nascidas
sob as técnicas do RAT e às crianças concebidas de forma natural (MALUF, 2012).
Curiosamente, a lei trata de fertilizações ilegais, por exemplo, se a mulher
grávida recebe uma doação ilegal de óvulos. Nesse cenário, os direitos paternos
pertencem ao cônjuge da mãe, e não ao pai natural. Assim, o cônjuge ou parceiro da
mãe que é receptor de uma doação ilegal de espermatozoide ou óvulo não pode
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exercer seu direito de recusar a paternidade, e o doador não mantém qualquer
relação legal com o recém-nascido e não tem direitos paternos nem tem qualquer
obrigação. Finalmente, ao contrário do caso da procriação natural ou sexual, o outro
não pode permanecer anônimo para a criança (ALVES, 2015).
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Mas sem dúvida que uma linha de desenvolvimento posterior do projeto de
lei deve ser baseada no desenvolvimento de teorias normativas sobre os limites do
estado e da lei. A maioria das teorias atuais concentra-se apenas nos limites morais
do direito penal (MALUF, 2012).
A teoria normativa sobre os limites adequados do direito civil ou do direito
administrativo ainda não existe. Existem algumas posições políticas fortes,
obviamente, mas muitas vezes são altamente ideologicamente coloridas
(especialmente por fortes sentimentos ante estaduais) ou meramente pragmáticas
(MALUF, 2012).
O que se precisa é de um trabalho teórico mais matizado sobre o que o estado
deve ou não deve fazer e o que a lei deve ou não regular se levar a sério ideais como
o Estado de direito ou a democracia, e especialmente como isso deve ser feito.
Quando é o direito civil e quando o direito penal é adequado? Quando deve-se
deixar as questões para a autorregulação interna? (FUJITA, 2011).
O caso da barriga de aluguel é um bom exemplo. Presumivelmente, as sanções
criminais não serão apenas parcialmente ineficazes, mas, de acordo com a maioria
dos autores, também injustificadas. Como a lei do contrato ou os regulamentos do
CFM devem lidar com a questão ainda está em aberto (ALVES, 2015).
5 CONCLUSÃO
Em conclusão, o consenso e a harmonização só têm valor moral quando são
produzidos por discussão e persuasão. O uso de restrições coercitivas por
organizações ou tribunais internacionais viola a autonomia do povo.
Dada a natureza altamente pessoal da reprodução e construção familiar, e a
forte conexão entre as regras morais que regem este domínio e o contexto cultural,
deve-se aplicar o princípio da subsidiariedade e deixar a regulamentação dessas
questões no nível mais baixo de tomada de decisão, que é, com os parlamentos
nacionais.
As regulamentações do Brasil sobre RAT regula um campo de prática médica
e pesquisa que não foi regulamentado por anos. O Parlamento proíbe
conservadoramente tratamentos como doação de ovócitos e espermatozoides que
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são legais em várias outras democracias modernas. Além disso, a as regulamentações
do CFM proíbe a clonagem reprodutiva mais polêmica e a pesquisa em embriões. As
novas disposições levantaram, ao invés de resolver, o debate sobre questões
complexas e difíceis.
Nos próximos meses e anos, a comunidade médica implementará esses
princípios em sua prática diária. É muito provável que algumas das disposições sejam
contornadas na prática diária. Se a eficácia de uma nova lei se tornar uma questão
de implementação e de consciência para os médicos que devem tomar decisões no
isolamento de seus laboratórios, o futuro da lei será incerto. Embora o Tribunal
Constitucional no Brasil não admita as restrições à investigação com células
estaminais embrionárias; a exigência de não fertilizar mais de três embriões por
tratamento; a exigência de que a transferência de embriões seja obrigatória e,
finalmente, a proibição da doação de ovócitos e espermatozoides, talvez a aprovação
da do Projeto de Lei pelo parlamento brasileiro sobre estas quatro questões seja uma
boa oportunidade para reabrir o debate sobre a resolução de algumas das
contradições e lacunas que ainda existirão em algo tão novo no campo doutrinário
e jurisprudencial no mundo inteiro.
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[1] Trata-se de uma condição onde o indivíduo recebe dois materiais genéticos no
mesmo zigoto, resultando em um tipo de mosaico de genes, por isso o nome.
Transportando para co campo jurídico representa uma variedade de normas as
respeito do mesmo tema.
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RESUMO: O presente artigo buscará realizar um estudo sobre a ausência de limites
no âmbito virtual, e tem como principal objetivo analisar os aspectos do direito à
liberdade de expressão na utilização das redes sociais e suas consequências no
mundo real. Inicialmente o estudo, será direcionado ao contexto histórico do direito
de liberdade de expressão, apresentando a forma como este direito fundamental é
abordado na Constituição Federal de 1988. Em seguida analisar-se-á a forma de
utilização das redes sociais no Brasil, evidenciando itens como o anonimato, a
responsabilidade civil dos provedores e os aspectos penais da matéria; e por fim,
serão analisadas as medidas que vêm sendo tomadas como modo de prevenção dos
atos ilícitos na internet, aliada a uma análise da eficácia destas medidas. O método
utilizado será predominantemente pesquisa bibliográfica, em conjunto com
reportagens, pesquisas jurisprudenciais e consulta à legislação.
Palavras-chave: Liberdade de Expressão, Direito Constitucional, Direito Digital.
ABSTRACT: This article will seek to conduct a study on the absence of limits in the
virtual sphere, and its main objective is to analyze aspects of the right to freedom of
expression in the use of social networks and their consequences in the real world.
Initially, the study will be directed to the historical context of the right to freedom of
expression, presenting the way in which this fundamental right is addressed in the
Federal Constitution of 1988. Next, the way of using social networks in Brazil will be
analyzed, highlighting items such as anonymity, providers' civil liability and the
criminal aspects of the matter; and finally, the measures that have been taken to
prevent illicit acts on the internet will be analyzed, together with an analysis of the
effectiveness of these measures. The method used will be predominantly
bibliographic research, together with reports, jurisprudential research and
consultation with legislation.
Keywords: Freedom of Speech, Constitutional Law, Digital Law.
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Introdução
A internet revolucionou as maneiras de o ser humano se comunicar. Essa
inovadora tecnologia da informação, cujo diferencial é a extrema rapidez e a vasta
amplitude de suas operações, permite ao homem externar seus pensamentos, suas
opiniões, suas escolhas, externar a si próprio das mais variadas formas e a um largo
espectro de outros homens que, como ele, também se projetam no ciberespaço.
Através da rede, o homem comete ilícitos, propaga mensagens de conteúdo
prejudicial, viola direitos fundamentais dos demais usuários. Essa problematização,
que não é essencialmente nova, porém mais complexa e potencializada por uma
roupagem tecnológica, exige atitudes adequadas por parte dos entes encarregados
da proteção do ser humano em sua dignidade, entre esses, o Estado.
O presente artigo buscará realizar um estudo sobre a ausência de limites no
âmbito virtual, e tem como principal objetivo analisar os aspectos do direito à
liberdade de expressão na utilização das redes sociais e suas consequências no
mundo real.
1.A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO AMBIENTE VIRTUAL
Segundo Gustavo Grandinetti em seu livro Direito de informação e liberdade
de expressão (1999) “A liberdade de expressão, destina-se a tutelar o direito de

externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do
pensamento humano.”.

Além disto, segundo de Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012) a liberdade de
expressão constitui uma das duas facetas da liberdade de pensamento, sendo a outra
constituída pela liberdade de consciência. Esta é a liberdade de foro íntimo, liberdade
de crença, e considerada inviolável pelo artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal.
Nesse sentido, mostra-se viável a lição explanada por Alexandre de Moraes
(2006):

“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos
essenciais de uma sociedade democrática e compreende não
somente as informações consideradas como inofensivas,
indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a
Democracia somente existe a partir da consagração do
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pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões
e do espírito aberto ao diálogo”. Moraes, 2018.
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Resta claro, que o direito à liberdade de expressão é um dos pilares em nosso
estado democrático de direito, no entanto, no ambiente virtual é possível evidenciar
o uso indevido deste direito, pois o mesmo tornou-se uma zona para a propagação
de crimes contra a honra, como por exemplo, a injúria, a difamação, a calúnia e a
falsidade ideológica. Além disto, demonstrar ser um local em que ocorrem diversas
violações aos direitos da personalidade, tanto em relação aos direitos psíquicos
quanto aos morais.
Pode-se dizer que a liberdade de expressão é bastante abrangente e tem
inúmeras implicações, desde a simples opinião até o direito ao amplo acesso à
informação a partir de várias fontes, que garantam as liberdades de expressão e de
imprensa. Porém até que ponto é racional expor sua opinião e se proteger sob o
amparo do direito à liberdade de expressão?
É bem verdade, que o avanço tecnológico trouxe muitas vantagens e o maior
meio de comunicação que já existiu: a internet. Através dela, é possível a troca
imediata de informações, a exposição de opiniões e pensamentos de diversas
maneiras. Logo, pode-se dizer que a internet, atualmente, é o principal mecanismo
para o exercício da liberdade de expressão.
No entanto, no âmbito virtual vislumbra-se o conflito entre direitos
fundamentais, pois de um lado existe a liberdade de expressão e do outro se vê a
dignidade da pessoa humana, o direito à vida privada, à imagem e à honra.
Atualmente, é perceptível a ausência de limites à liberdade de expressão no âmbito
virtual, fato este que vem aumentando gradativamente com o decorrer dos anos e
resultando em consequências no mundo externo.
Protegidos pelo sigilo de identificação que as redes proporcionam, infratores
se utilizam de perfis falsos e de manifestações anônimas para cometer atos ilícitos,
com a certeza de que jamais serão punidos. Sob o constante argumento da liberdade
de expressão, praticam atos repugnados pela sociedade ofendendo destemidamente
quem bem elegerem.
Uma pesquisa que realizada pelo Instituto Ipsos, atualmente a terceira maior
empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo, identificou o Brasil
como o segundo país com a maior incidência de casos de “cyberbullying” no mundo.
Segundo a mesma pesquisa, em 65% dos casos analisados as redes sociais foram o
principal instrumento para a prática de ameaças e agressões.
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Segundo o chefe da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres,
em pronunciamento feito no mês de abril de 2019, o discurso de ódio está ganhando
predominância, espalhando-se como fogo pelas redes sociais e pelas emissoras de
rádios, em democracias liberais, assim como em Estados autoritários.
A Constituição Federal Brasileira de 1988, garante no Artigo 5º, a liberdade de
expressão para todos os indivíduos. Nos incisos V e X, é ressaltado que a imagem e
a honra de uma pessoa não podem ser violadas. Além disso, o mesmo artigo também
assevera que o direito de se expressar não garante espaço para ofender, violar e
infligir os direitos humanos ou propagar discursos de ódio.
Observa-se assim, que é a própria Constituição que estabelece alguns limites
para a liberdade de expressão, limites esses que se fundam em outros direitos
constitucionais a serem resguardados e que são objetos do direito penal, por meio
dos crimes de injúria, calúnia e difamação; os conhecidos crimes contra a honra.
A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, poderia ser
enquadrada dentro das normas jurídicas como um princípio mandamental de
otimização da sociedade. E partindo deste pressuposto, mostra-se lógica a
possibilidade de colisão com outros direitos fundamentais. Porém, é necessário que
simultaneamente ao resguardo da liberdade de expressão, haja também proteção a
outros direitos fundamentais igualmente resguardados constitucionalmente.
Atualmente, é possível perceber que muitos indivíduos confundem o resguardo
destes direitos com a prática ilícita de censura. No entanto, é necessário enfatizar a
ocorrência de pensamento equivocado deste grupo, pois do ponto de vista do
Direito Constitucional, censura significa todo procedimento do Poder Público
visando a impedir a livre circulação de ideias contrárias aos interesses dos detentores
do Poder Político.
A censura é totalmente inadmissível, conforme os pressupostos resguardados
na Constituição Federal, por isto, não deve ser confundida com a responsabilização
civil e penal de pessoas que extrapolam os limites e lesionam o direito de outras
pessoas. Isso pode ser constatado pelos posicionamentos do Supremo Tribunal
Federal a respeito da matéria:

“Nesse contexto e de acordo com a precisa e oportuna síntese
de Daniel Sarmento, muito embora a posição adotada pelo
Ministro Carlos Ayres de Britto no julgamento da ADPF n. 130,
quando sustentou que nenhum limite legal poderia ser
instituído em relação à liberdade de expressão, pois as
limitações existentes seriam apenas aquelas já contempladas
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no texto constitucional, cabendo tão-somente ao Poder
Judiciário fazer as ponderações pertinentes em caso de tensões
com outros direitos, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, no voto
condutor que proferiu no Recurso Extraordinário n. 511.961/SP,
observou que as restrições à liberdade de expressão em
sede legal são admissíveis, desde que visem a promover
outros valores e interesses constitucionais também
relevantes e respeitem o princípio da proporcionalidade”.
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Partindo deste ponto, visualiza-se na contemporaneidade que a
responsabilização de infratores que se utilizam do ambiente virtual para a prática de
crimes não vem surtindo o efeito almejado. Pois a cada dia, novas pessoas tem sua
intimidade exposta, seu psicológico abalado, sua vida ameaçada por um simples
“clique”. E para tais pessoas e para quem futuramente vier a se encontrar em tais
situações as consequências podem ser irreversíveis.
A questão é que temos a liberdade de nos expressar e ninguém poderá te
proibir de fazer antes que você publique algo na internet. No entanto, as garantias
que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar aqueles que
ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Os indivíduos podem, e devem,
ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder
atrás da bandeira da liberdade de expressão.
Pelo dicionário Aurélio, violência é qualidade de violento, constrangimento
físico ou moral, uso da força, coação. Violento por sua vez, é definido como que age
com ímpeto; impetuoso, que se exerce com força, agitado, tumultuoso, irascível,
irritadiço, intenso, veemente, em que se faz uso da força bruta, contrário ao direito e
à justiça. Apesar da complexidade do significado ora abordado, não se pode
esquecer que a violência em si, possui várias facetas e pode ocorrer de diversas
formas.
Dentre elas, ressaltam-se as condutas que possam ser praticadas no meio
virtual, pois muitos aspectos sobre a internet acabam sendo utilizadas de forma
indiscriminada e sem o menor controle científico.
Segundo a Dra. Rita de Cássia Lopes da Silva, em seu texto “Direito penal e
sistema informático” (2003):

“Constata-se que a principal preocupação gira em torno da
livre manifestação do pensamento e ideias, questionando-se
sobre a regulamentação do ambiente cibernético. Não se nega
a necessidade do controle judicial e da aplicação das regras de
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Direito. No entanto, há que se respeitar como princípio basilar
a supremacia constitucional no que diz respeito aos direitos
fundamentais.
Os avanços impostos pela informática têm levantado
questionamentos sobre a proteção de direitos fundamentais,
assim, exige reflexão, a liberdade de informação, no que diz
respeito à existência do direito a informar e informar-se, bem
como a escolha da forma de comunicação e, ainda, a liberdade
da atividade intelectual (…). De outra sorte, tem-se que a
privacidade se encontra ameaçada pela utilização da
informática, por causa das facilidades proporcionadas pela
interconexão de fichários, possibilitando a formação de
grandes bancos de dados com informações da vida dos
indivíduos, sem que estes autorizem ou até mesmo
saibam.” SILVA, 2003.
O autor Lélio Calhau (2010) destaca que “as agressões por meio eletrônico são

uma evolução das antigas pichações em muros de colégios, casas ou até banheiros
das escolas. Eram feitas na calada da noite e causavam grande dor para as vítimas,
além da impunidade para os seus praticantes.”
2.Leis e medidas de proteção
Em 2015 foi sancionada a Lei Nº 13.185 contra o bullying e o cyberbullying, pela
então presidente da república Dilma Roussef, para a prevenção e combate a esses
ataques, principalmente no ambiente escolar.
De acordo com a lei no parágrafo único do artigo 2º:

“Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores
(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são
próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e
dados pessoais com o intuito de criar meios de
constrangimento psicossocial”. (ROUSSEFF, 2015).
Essa intimidação sistemática pode ser classificada conforme as ações que são
praticadas, no Art. 3º “VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da
intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento
ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social”. Antes da
Lei Nº 13.185 entrar em vigor, foi aprovada no ano de 2012 a Lei nº 12.737,
popularmente chamada de Lei Carolina Dieckman, que trazia algumas alterações no
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Código Penal Brasileiro para categorizar crimes de natureza cibernética. Esta lei
trouxe inclusões no artigo 154 que passou a transcrever o seguinte:
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“Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado
ou não à rede de computadores, mediante violação indevida
de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização expressa ou
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1
(um) ano, e multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui,
vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com
o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.
§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão
resulta prejuízo econômico.
§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de
comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou
industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o
controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: Pena
- reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a
conduta não constitui crime mais grave.
Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se
procede mediante representação, salvo se o crime é cometido
contra a administração pública direta ou indireta de qualquer
dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.”
O ambiente virtual que inicialmente se propunha a aumentar a integração entre
os povos e os seres, tem sido utilizado como instrumento rápido na perpetração de
crimes eletrônicos.
Se algum dano for causado por um usuário anônimo, é possível identificar o
computador que este utilizou, pelo seu IP (Internet Protocol), a gravação de endereço
do usuário.
O Supremo Tribunal de Justiça tem entendido que o IP é suficiente para
identificar usuário, conforme acórdão abaixo:
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“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO.
INDIFERENÇA. PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO
PRÉVIA DO TEOR DAS INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE
PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE
CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO INERENTE AO
NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE
CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR. DEVER.
DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE
CADA USUÁRIO. DEVER. REGISTRO DO NÚMERO DE IP.
SUFICIÊNCIA.”
(REsp 1193764/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/08/2011)
Apesar do entendimento do STJ de que a identificação do IP é importante e
suficiente para identificação de usuário anônimo, é válido lembrar que o IP identifica
uma máquina e não uma pessoa. Ou seja, se o dano foi causado de uma máquina
que não seja particular, entre outras hipóteses, a realidade é que apenas o endereço
do IP se mostra insuficiente para identificação de um usuário.
Estas dentre outras medidas que vem sendo adotadas, mostram-se ineficazes
para evitar a prática de atos ilegais no âmbito virtual, enquanto isso, as vítimas
precisam acostumar-se com o dano à sua honra, à sua privacidade, etc.
A dignidade da pessoa humana, fora bastante ressaltada neste artigo, contudo,
essencialmente em sua ênfase negativa, tomando como base à restrição de outros
direitos cujo abuso poderia colocá-la em perigo. No entanto, faz-se necessário
enfatizar que a proteção à esse princípio também possui sua dimensão positiva, que
é de igual valia para o combate ao discurso de ódio no ambiente virtual. É fato que
o preconceito surge da ignorância e para enfrenta-lo deve-se usar a troca de
conhecimentos, do dialógo entre culturas, ou seja, cada indivíduo tem suas
peculiaridades que devem ser respeitadas seja na vida real ou no ambiente virtual.
Aquilo que de fato torna um ambiente, real ou virtual, mais digno e saudável é o
reconhecimento social de que o outro, a alteridade, tem valor e deve, portanto, ser
respeitado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988

482

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial
da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.
CALHAU, Lélio Braga. Bullying O que você precisa saber. Identificação, prevenção e
repressão. 2ª edição. Niterói, RJ: Impetus, 2010.
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de Informação e
Liberdade de Expressão, Rio de Janeiro : Renovar, 1999, p.25.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

DICIO, Dicionário Online de Português, definições e significados de mais de 400 mil
palavras.
Todas
as
palavras
de
A
a
Z. Disponível
em: https://www.dicio.com.br/ Acesso em 25 de Março de 2020.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38ª ed., rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2012.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários
aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e
jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.
ROUSSEFF, Dilma. LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm.
Acesso em: 28 de Março de 2020.
SILVA, Rita de Cássia Lopes da. Direito penal e sistema informático. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. (Ciência do direito penal contemporânea; vol.04)
NOTAS:
[1] Pós-graduado em Direito com ênfase em Direito Público, Titulação Acadêmica:
Especialista; Professor do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, ULBRA
– Centro Universitário Luterano de Manaus.

483

www.conteudojuridico.com.br

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS, O
MANEJO DOS PRINCÍPIOS E O SENTIDO DAS NORMAS NO TRABALHO
INTERPRETATIVO
LUCAS PESSÔA ALEXANDRE: Aluno

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

de graduação do 5º ano do curso de
Direito, na Universidade Estadual de
Maringá/PR.

ROSILENE TEREZINHA DE PAIVA[1]
(orientadora)
Resumo: O presente artigo tem como finalidade investigar o fenômeno da
constitucionalização do direito civil, por meio do método documental, situando-o
historicamente e apontando suas principais consequências no ordenamento jurídico
brasileiro. De modo mais detido, analisa-se a chamada interpretação-constitucional,
contrastando-a com os métodos tradicionais da hermenêutica jurídica, na tentativa
de tornar mais claro o lugar por ela ocupado no plano de aplicação do direito.
Palavras-chave: Constitucionalização; Direito civil; Evolução histórica; Obrigações;
Hermenêutica.
Abstract: This article discusses the phenomena of the constitutionalization of the
civil law, employing documentary research, looking into its historical roots, as well as
the main consequences it has brought to the Brazilian legal system. It further
investigates the constitutional legal interpretation, thus establishing relations and
distinctions between the latter and the traditional legal hermeneutics, as an attempt
to elucidate its current position in the application of law.
Keywords: Constitutionalization;
Obligations; Hermeneutics.
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Sumário: 1. Introdução. 2. A Constitucionalização e o Direito Civil Brasileiro. 3. A
Constitucionalização e os Novos Paradigmas do Direito Obrigacional. 4. Efeitos da
Constitucionalização na Interpretação Normativa. 5. Conclusão.
I.Introdução
A constitucionalização do direito civil é um fenômeno relativamente
recente, que deita raízes no início do século XX e ganha desenvolvimento mais
robusto ao final daquele século e início do século XXI. Com o surgimento da figura
do Estado garantidor passou-se a cogitar acerca da intersecção entre direito público
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e privado, tendo em vista a função de interventor, regulador e planejador que o
Estado passou a assumir a partir de então.
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A tendência de constitucionalização deixa-se entrever, ainda em gérmen,
no período entreguerras, quando o Estado Alemão passou a intervir diretamente na
economia e as tensões sociais, econômicas e políticas abalavam a República de
Weimar (HARMATHY, 1998, on-line). Naquele período, uma constituição foi adotada
que refletia os compromissos assumidos pelos diferentes grupos políticos e que
continha, na parte que versa sobre economia, regras de caráter liberal, socialista e
social-democrata. Mencione-se, exemplificativamente, que a Constituição de Weimar
garantiu direitos fundamentais, dentre eles, o direito à propriedade, mas enfatizou
que esse direito tinha delimitações e que a socialização da propriedade também era
planejada.[2]
O caráter incerto da Constituição de Weimar assim influenciou o papel do
direito civil, chegando até a modificar suas atribuições. O Código alemão, possuidor
de regras abstratas e neutras, poderia servir a fins diferentes, ou seja, tanto às
exigências do livre-mercado quanto como instrumento da intervenção do Estado.
Nesse aspecto, os quadros gerais do sistema, as regras constitucionais, passaram a
exercer um papel decisivo na escolha (HARMATHY, 1998, on-line).
Após a Segunda Guerra Mundial, propagou-se pela Alemanha a teoria de
economia social de mercado (Soziale Marktwirtschaft), originária das ideias de Franz
Böhm e Walter Eucken, de acordo com a qual o Estado deveria ser um ente forte,
responsável pela salvaguarda das liberdades individuais, pela seguridade social e por
tolher o poderio de grupos corporativos. Pretendia-se, com isso, afastar-se da
sombra do nacional-socialismo e, ao mesmo tempo, criar um sistema aceitável pelos
Aliados.
Na década de 1960, durante crise econômica vivenciada pela Alemanha, a
teoria da economia social do mercado recebeu muitas críticas, pois a figura de um
Estado Social parecia incerta. Entendiam os críticos que essa teoria havia surgido
apenas como conjunto de ideias de orientação para a constituição, durante seus
trabalhos preparatórios, como espécie de reação à história, acentuando as diferenças
entre o novo Estado Alemão e o regime nazista. Sua noção exata deveria ser,
portanto, apurada pelo legislador. A Corte Constitucional Alemã declarara, em 1954,
que a Soziale Marktwirtschaft não estava prevista na Constituição (HARMATHY, 1998,
on-line).
Aconteceu, contudo, que na ausência de uma direção constitucional as
leis especiais decidiram as reais linhas de atuação do Estado, de acordo com a política
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econômica e social vigente na época. Era patente, no entanto, que o Estado Alemão
tinha uma política de intervenção extensa e não se limitava à manutenção da ordem.
Desde a promulgação da Lei Fundamental da Alemanha, e particularmente
após a publicação de um estudo de Dürig, em 1956, demais questões passaram a ser
discutidas no âmbito da relação entre direito civil e direito constitucional. Admitiuse que os princípios constitucionais deveriam ser levados em consideração pelo
legislador, na elaboração das regras de direito civil. Do mesmo modo, reconheceuse que a doutrina complexa e antiga do direito civil era rica em instituições que
serviam a objetivos similares aos constitucionalmente estabelecidos. Tornou-se
premente a necessidade de harmonização entre Código Civil e Constituição
(HARMATHY, 1998, on-line).
O exemplo alemão traça as linhas gerais do que veio a acontecer no Brasil
de décadas mais tarde: a ausência de uma direção do Código Civil de 1916 para lidar
com a complexidade crescente de matérias pertencentes ao direito privado, embora
ali não previstas, bem como a necessidade de atualização de outros assuntos já
previstos no Código à luz da Constituição de 1998, tornou necessário que deles se
ocupasse o legislador em leis especiais, a exemplo da Lei nº 8.245/91, que dispõe
acerca das locações dos imóveis urbanos, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação
fiduciária de coisa imóvel e até mesmo da lei nº 8.078/90, instituidora do CDC, as
quais levaram, ao fim e ao cabo, à derrogação do antigo diploma.
É a partir desse contexto, portanto, que se analisa a constitucionalização
do direito civil no direito brasileiro, destacando as principais mudanças estruturais e
interpretativas.
II. A Constitucionalização e o direito civil brasileiro
A partir da Constituição de 1988 a dignidade da pessoa humana veio a
constituir pressuposto básico de todo o ordenamento. O Art. 5º da Constituição
sagrou ainda outros preceitos civis fundamentais como a liberdade de associação, a
reparação por dano moral, a inviolabilidade da vida privada e da imagem das
pessoas, a função social da propriedade; o art. 226, por sua vez, dispôs acerca dos
princípios constitutivos da instituição da família.
Tais valores e preceitos levam crer que o direito civil brasileiro se encontra
em aprimorada fase de constitucionalização. O próprio Código Civil de 2002, ao
deixar de cuidar somente de matéria de direito privado, afastando-se de
conceituações estanques acerca do que é público ou privado em Direito, adotou uma
compreensão do Direito tanto em termos jurídicos quanto metajurídicos, o que se
infere dos princípios de eticidade e sociabilidade, segundo REALE:
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Daí a conseqüência de novo entendimento do que seja “sujeito de direito”,
não mais concebido como um indivíduo “in abstrato”, em uma igualdade
formal, mas sim em razão do indivíduo situado concretamente no
complexo de suas circunstâncias éticas e sócio-econômicas. (REALE, 2003,
on-line)
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Como reflexo dessa mudança de perspectiva, pode-se mencionar a alteração
realizada nos artigos iniciais do Código Civil de 2002. Ao contrário do código
revogado, que declarava “todo homem” capaz de direitos e obrigações, o atual
diploma passou a utilizar a expressão “toda pessoa”, complementando que “a
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida” (REALE, 2003, online).
Ao falar sobre invariantes axiológicas, definidas como valores
fundamentais e fundantes que orientam os homens ou que lhes servem como
referência ao longo de sua existência no mundo, o ilustre jurista situa como a
principal dentre elas a ideia de pessoa humana, ressaltando o sentido de
complementariedade que explicaria a gradual convergência entre Direito Público e
Direito Privado.
Sob essa ótica, não haveria razão para se afirmar o primado de um ramo
sobre o outro, porque ambos comporiam o processo dialético de tudo o que passa
a integrar o ordenamento jurídico-positivo ao longo da história, “(...) obedecendo às
diretrizes emergentes dos valores eminentes que caracterizam cada civilização, e que
formam (...) invariantes axiológicas.” (REALE, 1991, p. 131-144).
A principal dessas invariantes seria a ideia de pessoa humana,
que REALE apresenta como “valor fonte de todos os valores.” E não seria de
impressionar, assim, essa ideia constitua o valor básico de todo o ordenamento
jurídico, mormente o civil.
O que afirma REALE demonstra a supremacia do princípio constitucional sobre
toda a ordem jurídica estabelecida. Decorre dessa superioridade do comando
constitucional a unidade do sistema jurídico, o que nos permite dizer que ainda que
se diversifiquem as fontes[3] e normas jurídicas, o ordenamento, assentado em
valores constitucionais, permanecerá unitário.
Foi necessário que as novas leis que regulamentam o direito civil, sejam
esparsas, seja o próprio Código de 2002, estivessem em harmonia com o filtro
axiológico da CF/88 que, em virtude de seu caráter social[4], tratou de temas antes
vinculados apenas ao direito privado, como propriedade, família e contratos.
487

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Essas transformações se deram por meio de um processo gradual. Como
assinala MONTEIRO FILHO (2008, p. 264), um primeiro momento, as leis
extraordinárias gravitavam ao redor do Código de 1916, mas sem ainda o retirar da
posição central que ocupava no ordenamento (fase da excepcionalidade). Conforme
essas leis foram se tornando cada vez mais robustas, a subtraíram do velho código
matérias inteiras (fase de especialização). Por último, chegou-se à fase dos estatutos,
a contemplar diferentes microssistemas que teriam critérios interpretativos próprios.
A Constituição de 1988, por seu turno, reunifica o sistema e chama para
seu conjunto de valores e princípios democráticos o antigo ponto de centralidade
antes ocupado pelo Código; ela é que passa a ser o centro do ordenamento, ao alçar
a dignidade da pessoa humana a um papel fundamental.
III. A Constitucionalização e os novos paradigmas do direito obrigacional
No início do século XXI diversas críticas apontaram para a existência de
diferentes paradigmas de contrato entre a Constituição de 1988 e o Código Civil de
1916. O princípio da obrigatoriedade, por exemplo, de acordo com o qual tudo o
que as partes estipularem e aceitaram deve ser cumprido sob pena de execução
patrimonial (pacta sunt servanda), prevalecia. A única exceção admitida era a do caso
fortuito. O Código contemplaria a igualdade formal dos contratantes, realizando uma
função individual.
Não seria fora de propósito dizer que os autores de direito civil
mencionam que jamais houve, no direito brasileiro, uma época em que a autonomia
da vontade tivesse reinado absoluta, sem qualquer subordinação a princípios de
ordem pública. Não se pode atribuir essa característica ao período de vigência do
Código Civil de 1916. Do mesmo modo, nunca se concebeu o direito de propriedade
como senhoria absoluta e ilimitada, desvinculada de limitações de ordem pública e
privada aos poderes do proprietário (DANTAS, 1953, p. 17).
Lembre-se, oportunamente, que já após a 1ª Guerra Mundial e a Grande
Depressão de 1929, doutrina era desenvolvida no sentido de que uma alteração
substancial das condições gerais de cumprimento dos contratos poderia autorizar o
devedor a pedir revisão ou extinção da obrigação firmada (DANTAS, 1953, p. 15), e
isso mesmo se a prestação não tivesse se tornado objetivamente impossível.
Em um primeiro momento, tentou-se explicar essa doutrina pela
suposição de uma vontade tácita de as partes desobrigarem-se, caso houvesse
mudança radical nas condições do contrato no momento da execução
(cláusula rebus sic stantibus).
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Acerca desse ponto, cumpre esclarecer que não se sabe exatamente em
que período da história teria surgido a cláusula rebus sic stantibus. Pode-se afirmar,
contudo, que desde o Império Romano já se aceitava a vulnerabilidade do princípio
da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) (DI PIETRO, 2002, p.268).
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Registra MELLO (2010, p. 646) que em Sêneca e Cícero, nas Decretais de
Graciano, nas obras de Juan de Andréa e Bartolomeu de Brescia já se encontrava a
enunciação do princípio. Atribui-se a Bartolomeu de Brescia a sua enunciação
definitiva, nos termos: “contractus qui habent tractum sucessivum et dependentiam
de futura rebus sic statibus intelliguntur”. De acordo com essa fórmula, nos contratos
de trato sucessivo ou a termo, o vínculo obrigacional ficaria subordinado ao
prolongamento do estado em que as coisas se encontravam no momento da
celebração.
Antes de ser positivada como regra jurídica, essa cláusula foi regra moral
adotada pelo cristianismo. Durante a Idade Média, foi considerada cláusula implícita
dos contratos de prestações sucessivas, pois não seria justo obrigar a parte
prejudicada a cumprir o encargo assumido, visto que ela não teria contratado se
tivesse sido capaz de prever as alterações que o tornariam excessivamente oneroso
(DI PIETRO, 2002, p.268)
A rebus sic stantibus teria entrado em declínio durante o século XVIII, em
virtude do individualismo característico do período. O advento da 1ª Guerra Mundial,
por sua vez, fez com que esse velho preceito renascesse, sob a nova roupagem de
teoria da imprevisão (MELLO, 2010, p. 647), como será mencionado a seguir.
Já no século XIX, explica SAN TIAGO DANTAS, autores como WINDSCHEID
passaram a justificar a possibilidade de revisão obrigacional sob a afirmação de que
a manutenção das condições gerais no curso do contrato, desde que é firmado até
seu cumprimento, constituiria pressuposto objetivo da vontade das partes, tenham
elas tido ou não consciência de sua existência no negócio jurídico (DANTAS, 1953, p.
20).
Aparentam-se a essas teorias a opinião dos que fundam a revisão do
contrato no princípio da boa-fé, em que se baseia não a teoria dos contratos, mas a
dos atos jurídicos em geral. Esse conjunto doutrinário recebeu formulação diversa na
França, onde passou a ser chamada de teoria da imprevisão. Afirmou o Conselho de
Estado Francês, durante a 1º Guerra Mundial, que as obrigações tornadas
excessivamente onerosas em virtude de circunstâncias gerais imprevisíveis, não
podiam ser exigidas sem revisão. Esse entendimento foi consagrado na chamada
Lei Faillot, de 21 de maio de 1918. (DANTAS, 1953, p.13)
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Isto não obstante, os movimentos doutrinários que se desenvolveram ao
longo do século XX com vistas à possibilidade revisão ou extinção dos contratos
firmados tinham como pressuposto em comum a imprevisibilidade do fenômeno
superveniente, que viesse a tornar a prestação excessivamente gravosa para uma das
partes.
A Constituição de 1988, por seu turno, quando versa sobre a Ordem
Econômica e Financeira, proclama que a ordem econômica tem por fim assegurar a
todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. A ordem econômica
realiza-se precipuamente mediante contratos, firmados para atender às necessidades
humanas e sociais, e disso se infere que a Constituição somente admitirá o contrato
que realiza a sua função social.
Essa exigência constitucional foi reproduzida no Código Civil de 2002 que, em
seu art. 421 consagra a liberdade contratual, mas a submete à função social do
contrato e à boa-fé dos contratantes. O art. 317, por sua vez, consagra a possibilidade
de revisão judicial dos contratos, se por motivos imprevisíveis sobrevier manifesta
desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução.
Já o art. 478 traz consigo a possibilidade de resolução, nos contratos de execução
continuada e diferida, se em virtude de acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
vantagem extrema para a outra.
Esse desenvolvimento constitucional em matéria de contratos deveu-se muito
ao princípio da equivalência material das prestações, que vinha ganhando espaço no
ordenamento pátrio mesmo antes do novo Código de 2002. Tal princípio segue na
mesma direção dos fundamentos constitucionais que se lhe aplicam, e busca, como
afirma Villaça Azevedo (2008, p. 27), manter equacionado o equilíbrio contratual,
tanto para preservar as condições iniciais quanto para corrigir posteriores assimetrias,
tendo agora pouca importância se a alteração das circunstâncias pudessem ou não
ser previstas pelas partes.
Em seu bojo estão albergados a boa-fé objetiva, a cláusula rebus sic stantibus,
a invalidade de cláusulas abusivas, a figura do adimplemento substancial, a
possibilidade de reparação por dano extrapatrimonial por ocasião do
descumprimento do contrato, dentre outros desdobramentos.
Uma observação que se faz a respeito do art. 421, do Código Civil diz respeito
a sua natureza de cláusula geral (típica do fenômeno constitucionalizante), aberta em
certa medida, para que seu conteúdo seja preenchido pelo intérprete, a depender
das circunstâncias do caso concreto. Constitui-se com base na função social do
contrato, cuja eficácia interna se evidencia no Enunciado n. 360 da IV Jornada de
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Direito Civil.[5] Sua eficácia externa expressa-se pelo entendimento firmado na I
Jornada de Direito Civil, Enunciado 21: a função social do contrato, prevista no art.

421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da
relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela
externa do crédito. A tutela externa do crédito também encontra previsão no art. 608,
do Código Civil, que responsabiliza o terceiro aliciador que desrespeita a existência
de contrato prévio entre as partes.
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De maneira mais detalhada, pode-se dizer que a eficácia interna da função
social dos contratos possui cinco aspectos principais: proteção dos vulneráveis (a
exemplo do art. 424, que prevê a nulidade de cláusulas contratuais que implicam
renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio);
vedação da onerosidade excessiva; proteção à dignidade humana e dos direitos da
personalidade (expressa, por exemplo, nos Enunciados nº 23[6] e 542 da VI Jornada
de Direito Civil[7]); nulidade de cláusulas antissociais (vide Súmula 302, do STJ, que
dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a
internação hospitalar do segurado); e a tendência de conservação contratual, sendo
a extinção ultima ratio (orientação adotada no Enunciado nº 22, da I Jornada de
Direito Civil: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil,

constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato,
assegurando trocas úteis e justas.” (SANTOS, 2019, on-line).

Já no âmbito externo, situa-se a proteção dos direitos difusos e coletivos, o
que se chama de a função socioambiental do contrato. É dizer, o contrato não poderá
produzir efeitos prejudiciais à sociedade ou ao meio-ambiente. Menciona-se, a esse
respeito, que o Enunciado nº 23, da I JDC, também prevê a atenuação do princípio
da autonomia contratual quando presentes interesses metaindividuais.
Sancionada a 20 de setembro de 2019, a Lei 13.874 (proveniente da Medida
Provisória nº 881) alterou a redação do referido dispositivo (bem como a de alguns
outros do Código Civil), acrescentando em parágrafo único que nas relações

contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual.

Também foi acrescentado o art. 421-A, de acordo com o qual os contratos

civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos
concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes
jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes
poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas
negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos
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definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual
somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
De acordo com TARTUCE (on-line, 2019), a alteração, também orientada a um
fim desburocratizante, destoa um tanto do chamado eixo eticizante do Código Civil,
erigido sob os princípios da socialidade, eticidade e operabilidade e consubstanciado
em demais artigos, a exemplo do 113, 187 e 422. Certo é que tais dispositivos, por
decorrerem da mesma linhagem ideológica do art. 421, mereceriam igual atenção do
legislador, ao menos para se evitar confusões interpretativas. Da mesma maneira, um
conceito como “intervenção mínima”, adicionado pela nova lei, necessita de melhor
elucidação, para que se lhe fossem definidos os contornos e possibilidades de
aplicação.
Especialmente no que toca ao novo parágrafo único do art. 421, verifica-se
que diversos julgados STJ já vinham valorizando, nas relações paritárias, a força do
contrato, admitindo apenas excepcionalmente a limitação pela função social. Isso
demonstraria que, ao menos no plano da eficácia interna da função social, a nova
redação do dispositivo não parece trazer mudanças a um entendimento
jurisprudencial já consolidado (BOGARELLI, 2019, on-line).
Disso se infere que mesmo antes da referida alteração legal, a lei ordenava
que todos os contratos firmados em território nacional fossem celebrados “em razão
de” sua função social. As cortes de justiça, contudo, diante do caso concreto,
restringiam a incidência do preceito, aplicando em regra a noção limitativa
externa da função social. Pode-se dizer, dessa forma, que os tribunais jamais exigiram
que os contratos fossem firmados “em razão de” sua função social (aliás, eles são
naturalmente firmados em razão da vontade das partes), mas que, em situações
excepcionais, havendo a prática de atividades abusivas que produzam danos, sua
força vinculativa deve ser atenuada, para que volte a atender a função social.
Esse é um entendimento que não destoa do que afirmou REALE (2005. p.267),
ao ensinar que o imperativo da função social estatui que o contrato não poderá ser
transformado em instrumento para a prática de atividades abusivas, causando dano
à outra parte ou a terceiros.

IV. Efeitos da Constitucionalização na interpretação normativa
Consequência preponderante da constitucionalização, como já aduzido, é
a releitura do ordenamento jurídico sob a ótica dos princípios constitucionais. Esta
não parece, no entanto, uma questão bem esclarecida, visto que os termos
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“interpretação constitucional” ou “interpretação à luz da Constituição”, por si
mesmos, não explicam o funcionamento desse modo de interpretação.
métodos

clássicos de interpretação da lei subdividem-se
em: gramatical ou filológico: caracterizado pela busca da intenção original do
legislador, por meio da análise sintática da lei, tomada isoladamente, congregado o
estudo da significação dos vocábulos, seu posicionamento na frase, o uso de
partículas, cláusulas e expressões sinônimas (PEREIRA, 2018, p. 165);
lógicosistemático: definido pela observância das leis inseridas organicamente em um
sistema, não de maneira isolada, mas em dependência com outras normas que
compõem o ordenamento; histórico: definido pela busca das circunstâncias
histórico-culturais que orientaram a elaboração das leis e as aspirações a que
corresponderam; comparativo:
que
parte
do
cotejamento
de
diversos ordenamentos, posto que enfrentam problemas análogos.
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Os

Parte-se da premissa de que o ordenamento jurídico, como sistema, não
apresenta lacunas e que sempre haverá, dentro dele, regras (ainda que não
expressas) para disciplinar cada situação conflituosa que se faça possível. O mesmo
não se pode dizer acerca da lei. Esta, por sua vez, esgota mais facilmente suas
possibilidades de aplicação, ainda mais se levarmos em conta a velocidade com que
acontecem as transformações sociais.
Quando a lei, em sua previsão hipotética, deixa de alcançar situações
peculiares, por lhe serem novas ou estranhas, falamos em lacunas. A atividade por
meio da qual se procura preencher tais lacunas chama-se integração.
Por meio da integração, busca-se formular a norma jurídica pertinente a
uma situação que não foi prevista pelo legislador; trata-se, assim como a
interpretação, de um processo criativo, que pode se dar sob a forma de analogia,
critério de equidade ou aplicação dos princípios gerais de direito.[8]
Sem grandes pormenores, entende-se que a integração ocorre apenas
quando autorizada pela lei, em caso de obscuridade ou lacuna; a interpretação, por
sua vez, acontecerá sempre.
CAIO MÁRIO ensina que toda lei deve ser interpretada, de vez que sua
aplicação só se torna possível mediante a anterior compreensão do texto escrito, que
é fruto do trabalho interpretativo. Seria inexato, portanto, sustentar que descabe
interpretação quando a regra é clara. Sob esse prisma, haveria sempre a necessidade
de investigar a essência da vontade do legislador, esta entendida não apenas como
exteriorização verbal, mas naquilo que representaria sua força interior e o poder de
seu comando (PEREIRA, 2018, p. 162).
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Assim também expressa o jurista italiano PIERO PERLINGIERI, não deixando
dúvidas quanto ao caráter lógico-sistemático e axiológico assumido pela
interpretação constitucional.
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Como explica PERLINGIERI, a interpretação sistemática exige uma análise do
ordenamento em sua unidade. O parâmetro axiológico, por sua vez, implica que
valores constitucionais, comunitários e até mesmo internacionais possam tornar mais
vívidas e atuais as normas individuais ou os complexos normativos que têm de ser
lidos e interpretados (ainda que pareçam claros).
Percebe-se que é feita referência aos controles obrigatórios de
legitimidade constitucional e comunitária de qualquer disposição legal, seja recente
ou antiga, aplicável pelo juiz no caso concreto. Assim, a clareza da norma seria “(...)
um eventual posterius, não um prius da interpretação. A norma, clara ou não, deve
ser conforme aos princípios e aos valores do ordenamento” (PERLINGIERI, 2008, p.
596-597). Essa conformidade só poderia ser atingida por meio de um processo
argumentativo, adequado de maneira lógica e axiológica às escolhas do
ordenamento.
Assim, sustenta-se a ruína do brocardo in claris non fit interpretatio, visto
que somente por meio da interpretação é que se poderia atingir a clareza da regra.
Ainda, portanto, que a regra seja clara, pode ser manifestamente afrontosa aos
valores e princípios constitucionais e, nesse caso, à luz de tais princípios, consistirá
numa nulidade jurídica. Isso para além do fato de que a norma jurídica, se
considerada isoladamente do sistema em que se encontra inserida e que a sustenta,
nada pode dizer.
Ao longo da história, as leis de determinado ordenamento jamais
deixaram de guardar entre si implicações mútuas, e por isso devem ser confrontadas
umas com as outras, a fim de verificar sua coerência constitucional.
Consequentemente, a literalidade do texto perde importância, ante sua compreensão
sistemática e axiológica, tendo a Constituição assumido o centro desse sistema.
A inovação hermenêutica, ao que parece, trata-se de um encontro entre
as técnicas de hermenêutica tradicionais (teoria da interpretação) e o elemento de
unidade do ordenamento, representado pela Constituição.
Não obstante, muito se debate acerca dos problemas relacionados à
aplicação da lei no caso concreto, o que evidencia a dificuldade enfrentada pelos
operadores do direito na tarefa de interpretação constitucional, sobretudo no que
diz respeito à aplicação dos princípios constitucionais ao caso concreto.
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Como assevera MARIA CELINA BODIN DE MORAES, (2008, p. 41), é comum que
os magistrados interpretem os princípios como expressões meramente valorativas, e
passam a utilizá-las de maneira arbitrária, independentemente de qualquer
delimitação dogmática.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O fenômeno assemelha-se ao que ocorreu no campo da interpretação
literária, em que se chegou a sustentar que o texto é como um piquenique, em que
o autor fornece as palavras e o leitor o sentido. Teme-se que algo parecido ocorra
com a interpretação dos princípios constitucionais, se deixada a cargo única e
exclusivamente da consciência do juiz, ou da jurisprudência, sem que a doutrina, por
sua vez, exerça o primordial papel de conferir cientificidade aos conceitos jurídicos,
contidos eles em princípios ou regras, quer expressem ou não valores
fundamentais. De outra banda, se os intérpretes, isto é, se os juízes exagerarem, o
direito correria o risco de ser substituído pelo puro arbítrio. (MORAES, 2008, p. 41).
Os princípios servem como pilares de sustentação das leis, constituindo
normas de maior grau de generalidade e menor especificidade. Não se discute que,
em determinados casos, deve-se aquebrantar a rigidez da lei, para deixá-la conforme
aos princípios que a orientam.
Contudo, desde o Direito Romano já são conhecidas formas de se atenuar
a rigidez da lei para que se atinja a justiça “concreta” em determinadas situações. Foi
a partir da aequitas que se desenvolveram os critérios de integração normativa,
calcados na equidade e nos princípios gerais de direito, e reservados para situações
não alcançadas pelos comandos legais (PEREIRA, 2019, p.64). Sob esse aspecto, de
integração, somente estaríamos autorizados a desconsiderar a lei, retornando aos
princípios, em caso de obscuridade ou lacunas.
No caso da simples interpretação, à qual se submetem todas as normas
legais, não sendo o caso de inconstitucionalidade (situação que é sujeita aos
controles concreto ou difuso), a interpretação constitucional, por meio de critérios
lógico-sistemáticos, serviria apenas para ratificar o sentido da própria lei,
corroborando sua coerência com o sistema constitucional. Não se pode permitir a
atribuição de sentido estranho ao texto legal pela interpretação arbitrária de critérios
ou pelo uso indiscriminado de princípios jurídicos, tal como fossem juízos de moral.
Por essas razões é que autores como MORAES, (2008, p.42) defendem a
importância novas pesquisas doutrinárias que examinem com cuidado as decisões
tomadas tendo por base princípios, que por vezes colocam em risco o próprio dever
de fundamentação (Art. 93, inc. IX, da Constituição Federal).
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No mesmo sentido escreve BRUNO DE ÁVILLA BORGARELLI (2019, on-line), que
enxerga pouca novidade na flexibilização interpretativa trazida pelo
constitucionalismo, estabelecendo laços de identidade irretorquíveis entre a
instrumentalização legislativa da República de Weimar e nossas atuais cláusulas
abertas. Assim, uso desordenado desses mecanismos poria em risco o exercício de
subsunção e a segurança jurídica.
Observe-se que, para BORGARELLI, o momento seria o de buscar uma
revitalização doutrinária, no sentido de se obter maior vinculatividade normativa e
preservar o raciocínio por subsunção. Do contrário, as regras continuariam a ser “(...)
manipuladas ao sabor de princípios de baixa densidade, inspirados em discursos de
moralidade controvertidos (...)” (BORGARELLI, 2019, on-line).
Recentes alterações na LINDB parecem refletir uma preocupação nesse
sentido, visto que o Decreto 9.830/19 inseriu modificações na referida lei, desde o
art. 20 ao 30, fortalecendo a ideia de que decisões embasadas em valores jurídicos
abstratos deve observar níveis mínimos de motivação (demonstrada necessidade e
adequação ao contexto de aplicação da norma), bem como levar em consideração
as consequências práticas da decisão.
Caso o fenômeno da constitucionalização, no que toca à hermenêutica,
tivesse como finalidade unicamente facilitar a identificação de situações sujeitas ao
controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, nada haveria de
extraordinário. Ocorre que neste plano ele se revela como um processo permanente
e obrigatório de controle da legitimidade constitucional de qualquer disposição
legal, pelo juiz, diante do caso concreto, ainda que aparente a subsunção.
Para FERNANDO LEAL, esta “onipresença” do controle jurisdicional
demonstra, sob dois aspectos, desrespeito ao trabalho do legislador:
Primeiro, o direito civil constitucional atribui ao juiz o papel decisivo de,
por meio da concretização de valores constitucionais, determinar a
resposta constitucionalmente adequada para cada caso concreto. Isso
porque, como afirma Perlingieri, “[a] solução do problema concreto é
procurada necessariamente na totalidade do ordenamento jurídico”.
Segundo, ele torna as disposições legislativas referências facilmente
derrotáveis à luz de considerações constitucionais sustentadas por
princípios. Protagonismo judicial e ausência de textualismo, sínteses dos
dois aspectos problemáticos apontados, aliados ao particularismo
decisório incentivado pelo movimento, à carência metodológica e à
banalização da dignidade humana tendem a criar um contexto
institucional em que o Legislador tem pouco espaço de atuação e no qual
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as suas decisões só são aplicadas quando convergem com uma análise
global de fatos e normas constitucionais levados adiante pelo juiz em
casos concretos. (LEAL, 2015, p. 148)
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Seguindo o mesmo raciocínio, se as normas jurídicas adquirem caráter
vinculante na medida em que exteriorizam o que o magistrado entende ser a melhor
solução constitucional para o problema, se lhe é atribuído tal poder, então a
compreensão de direitos fundamentais como mandamentos de otimização
conduziria a uma espécie de Estado judiciário constitucional, em vez de legislativo e
parlamentar. Conforme explica ALEXY (1986, p. 578), “O legislador parlamentar
perderia toda a sua autonomia. Sua atividade esgotar-se-ia na mera constatação
daquilo que já foi decidido pela constituição.” Como consequência, haveria prejuízos
para o exercício político da democracia, de vez que o trabalho legislativo do
Parlamento perderia força frente à atividade de um Estado judiciário, a quem caberia
dizer o verdadeiro significado das normas e princípios constitucionais.
FERNANDO LEAL prossegue, vindo a identificar nos trabalhos de Perlingieri a
crença de que as palavras não seriam dotadas de um sentido intrínseco, e o sentido
não seria nada mais, nada menos, que a relação entre o texto e um objeto a que se
refere. Segundo LEAL, é necessário distinguir entre interpretar e compreender.
Ao contrário do que pareceria supor Perlingieri, a compreensão do texto
da lei não implica, necessariamente, um esforço interpretativo. Entender do que
falam as regras, por meio das palavras escolhidas pelo legislador, seria a chave para
que tais disposições desfrutassem de real força vinculante; o que, de certo modo,
limitaria a atividade judicial. Unicamente a partir da noção de que entender e
interpretar são coisas distintas é que se poderia reconhecer quando alguém está, de
fato, seguindo uma regra (LEAL, 2015, p. 153).
Admitir a necessidade de compreensão de um texto normativo já
pressupõe a existência de um sentido na norma. Tal a razão de a semântica ocupar
espaço central na atividade hermenêutica. Não é o mesmo que dizer que a
compreensão de uma regra legal e suas possibilidades de aplicação independem de
elementos exteriores ao texto.
Como em todo texto, há na lei signo, significado e referente.[9] O signo é
o elemento material escrito (palavra), que designa um referente ou objeto (elemento
do mundo real, v. g, pessoa, situação, fato ou conduta). Já o significado reúne os
diversos elementos descritivos (outras palavras, frases e termos), de modo a tornar
possível a indicação do objeto a que o signo se refere. Por exemplo, o significado
pode ser aquilo que, na mente de quem lê ou interpreta a lei, representaria o
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referente. Como outro exemplo de significado, pode ser citado o verbete de um
dicionário. O referente, por sua vez, como componente do mundo real, encontra-se
para além do plano meramente linguístico. Para compreendê-lo, é
necessário transcender a esfera do raciocínio verbal, e entrar, ou na percepção
sensível, ou no mundo da imaginação, esta entendida como força de conhecimento.
Esse esforço para transcender a esfera do raciocínio verbal, e procurar por
elementos do mundo real, é bem demonstrada pelo autor da Semiótica, ao explicar
em que consiste a observação colateral. De acordo com CHARLES PEIRCE (2000, p. 161),
se o signo for uma sentença que diz que Hamlet era louco, para que se possa
compreender o que isso significa, antes é preciso saber que, ocasionalmente, os
homens ficam nesse estado estranho; é preciso ter visto homens loucos ou ao menos
lido sobre eles. Por fim, será melhor se se souber especificamente (sem a necessidade
de presumir) qual era a noção que tinha o próprio Shakespeare acerca da loucura
(PEIRCE, 2000, p. 161).
Essa reunião dos diferentes elementos que o signo denota é a principal
força do sujeito interpretante. Por conseguinte, só é possível obter uma noção clara
do objeto ou referente designado pela norma a partir da relação tensional entre ela
e os elementos do mundo real que ela indica. Esse é um motivo a mais para que o
intérprete tenha cautela no manejo de princípios. Isso porque, a interpretação da lei,
mesmo que possua caráter lógico-sistemático e axiológico, se é limitada ao plano do
significado, não ultrapassa a esfera meramente verbal. Então, o trabalho
hermenêutico corre o risco de se transformar em uma análise comparativa de textos.
A generalidade e abstração própria aos princípios jurídicos sobreleva a
necessidade de cuidado ao manejá-los, haja vista a maior dificuldade em se
identificar seu objeto ou referente, aplicação e alcance.
Ademais, considerar que a interpretação constitucional (sistemática e
axiológica) é sempre necessária para que se aplique qualquer regra, por exemplo, do
Código Civil (até mesmo as mais simples), é como afirmar que os juízes sempre criam
regras ao exercer sua função jurisdicional (LEAL, 2015, p. 154).
Não parece razoável acreditar que o magistrado, por si e em cada situação,
desenvolveria a regra para o caso concreto melhor do que o fez o próprio legislador.
Também é equívoco esperar resultados eficientes do trabalho do aplicador do
direito, se este é obrigado a levar em conta princípios vários, de elevado grau de
abstração, até mesmo para a solução das questões mais singelas.
Enquanto de um lado se afirma que in claris ou não, semper fit
interpretatio, bem assim que a própria clareza da norma se trata de um posterius em
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vez de um prius, só atingível por meio de prévia interpretação; por outro lado, é
importante não perder de vista a impossibilidade de se interpretar aquilo que nem
sequer se poderia, a princípio, compreender.
V. Conclusão
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O Estado interveniente, aliado às políticas de bem-estar social e o período
da chamada reconstitucionalização foram responsáveis por elevar a Constituição a
uma posição de centralidade, como núcleo axiológico do ordenamento. Princípios
constitucionais ganharam força e eficácia nas relações antes reservadas ao direito
privado, sendo que estas últimas, na medida em que se incorporaram ao cerne da
Constituição, nela receberam a chancela e o status da constitucionalidade, naquilo a
que se chamou a reunificação do sistema.
O cenário da constitucionalização contribuiu para revitalizar
princípios de direito privado que sempre estiveram de acordo com os valores
constitucionais vigentes. Do mesmo modo, possibilitou o desenvolvimento de outros
mecanismos capazes de garantir o equilíbrio contratual e a equivalência material das
prestações. Ademais, o direito civil-constitucional amadureceu a ideia de que todas
as relações de direito civil deveriam ser interpretadas por um conjunto uniforme de
valores e princípios, sejam elas regidas pelo Código Civil de 2002 ou por leis especiais.
Funcionalmente, contudo, é de se reconhecer que a situação permanece
um tanto problemática, devido às imprecisões de ordem hermenêutica, que se
estendem desde o conhecimento insuficiente dos critérios de interpretação até o
manejo arbitrário de princípios. Na ausência critérios funcionais claros e
compreensíveis, acaba-se abrindo espaço para juízos morais, preferências individuais
ou de grupo, o que prejudica o exercício da subsunção e pode colocar em risco o
próprio dever de fundamentação das decisões judiciais.
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[1] Mestre em Direito (1999) e doutora em Educação (2016), pela Universidade
Estadual de Maringá. Atualmente é professora adjunta da referida instituição.
[2] Há críticas contundentes quanto à ideia social-democrata de socialização da
propriedade, ligada à planificação da economia. Quanto à última, o economista
Friedrich Hayek (da Escola Austríaca) considera-a perigosa do ponto de vista da
democracia e da liberdade.
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[3] “(...) não é dado confundir a pluralidade normativa com os denominados
microssistemas. Como se sabe, a doutrina que defende a existência de
microssistemas acredita que o ordenamento se constitui de centros de gravidade
autônomos, fragmentados, cada qual com sua lógica e principiologia própria. Tal
concepção, contudo, não se mostra suficiente para explicar a dinâmica do
ordenamento, porque a pluralidade de fontes normativas deve conviver com uma
unidade axiológica, conferida pelas normas constitucionais.” (TEPEDINO, Gustavo. O
direito civil-constitucional e suas perspectivas atuais. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.).
Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São
Paulo: Atlas, 2008. Cap. 25. p. 356-371. p. 362.)
[4] O Estado social, no plano do direito, é todo aquele que tem incluída na
Constituição a regulação da ordem econômica e social. Além da limitação do poder
político, limita-se o poder econômico e projeta-se para além dos indivíduos a tutela
dos direitos, incluindo o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a seguridade social,
o meio ambiente, todos com inegáveis reflexos nas dimensões materiais do direito
civil.” (LÔBO, P. L. N. Constitucionalização do direito civil. Revista de Informação
Legislativa, Brasília, jan./mar. 1999. p.99-108. p.102)
[5] O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre
as partes contratantes.
[6] A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina
o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio
quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à
dignidade da pessoa humana.
[7] A recusa de renovação das apólices de seguro de vida pelas seguradoras em razão
da idade do segurado é discriminatória e atenta contra a função social do contrato.
[8] Diz a LINDB, em seu art. 4º, que "quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”
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[9] Os três conceitos ora aplicados, criados pelo filósofo e linguista Charles Sanders
Pierce, passaram a ser conhecidos como “pirâmide de Pierce”.
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RESUMO: O objetivo nesse trabalho é discutir sobre a obrigação de alimentos no
Estatuto do Idoso, observando-se quem tem o dever de alimentar o idoso, quando
este encontrar em necessidade extrema, sem sequer, ter a possibilidade de
subsistência por si. Como problemática, surge o questionamento: Será possível
ingressar com ação de alimentos em favor dos idosos contra alguém da família?
Como método da pesquisa, tem-se a bibliográfica, na qual discutiremos o tema com
base nas obras que perfaçam o assunto, aludindo livros, doutrinas e artigo, nessa
mesma lógico, discutimos diversas jurisprudências. A pesquisa tem relevância tanto
meio acadêmico, quanto para sociedade, pois discute-se sobre alimentos da pessoa
da terceira, observando-se os princípios da solidariedade, proporcionalidade e
dignidade da pessoa humana, além do mais, o tema é pertinentemente fundamental,
por exigir compreensão da realidade no Brasil, haja vista, a ocorrência quase que
corriqueiramente de abandono, daqueles que passaram a vida toda lutando para os
que filhos pudessem ter uma vida digna. Como desenvolvimento, discorreu-se o
trabalho em 5 itens, quais sejam: procedimentos metodológicos, os alimentos,
Constituição Federal e os alimentos aos idosos, Estatuto do Idoso, e por último, a
proteção que o próprio estatuto assegura aos indivíduos da terceira, quando
necessitarem, evidentemente. A partir dos itens, tornou-se possível chegar a resposta
do problema da pesquisa em questão.
Palavras-chaves: Estatuto; Idosos; Proteção; Alimentos.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. CONCEITUAÇOES E DIREITOS CONSTITUCIONAIS
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ORIGEM HISTÓRICA - 3.2 CONCEITOS LEGAIS E DOUTRINÁRIOS - 3.3 PRINCIPIOS E
CARACTERISTICAS - 3.4 DIREITO AOS ALIMENTOS - 4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
BRASILEIRA E OS DIREITOS DOS IDOSOS - 5 ESTATUTO DO IDOSO - 5.1
CONHECENDO O ESTATUTO DO IDOSO - 6. PROTEÇÃO CONFERIDA PELO
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1. INTRODUÇÃO
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Nesta pesquisa buscou-se debater sobre a obrigação dos alimentos dos
idosos, por meio do Estatuto do Idoso. Dito isso, analisou-se brevemente a respeito
deste dispositivo, e apresentou-se posicionamentos doutrinários para que fosse
possível discutir este assunto com maior rigorosidade, além disso, fora citado
diversos artigos sobre a temática, e posteriormente comentados para melhor
entendimento.
Como método da pesquisa, tem-se a bibliográfica, na qual discutiremos o
tema com base nas obras que perfaçam o assunto, aludindo livros, doutrinas e artigo,
nessa mesma lógico, discutimos diversas jurisprudências. A pesquisa tem relevância
tanto meio acadêmico, quanto para sociedade, pois discute-se sobre alimentos da
pessoa da terceira, observando-se os princípios da solidariedade, proporcionalidade
e dignidade da pessoa humana. No decorrer da pesquisa, discutiu-se sobre os
direitos dos idosos previstos na Constituição Federal, e como o Estatuto do Idoso,
revolucionou na obrigação de alimentar.
Observando-se as necessidades de milhares de idosos, em virtude de sua
vulnerabilidade no sentido de sustentar-se, surge o questionamento a respeito da
possibilidade de estes ingressarem com uma ação de alimentos contra alguém da
família, verificando, por óbvio, o Estatuto do Idoso e o Código Civil
Na família, presencia-se cotidianamente, desprezo, falta de cuidado, com o
idoso, muitos acabam até mesmo ficando sem alimentação, roupas e etc. Muitos na
sociedade, acreditam que ser idoso, já não é sinônimo de respeito, e muitos o
desprezam, sofrendo, dessa forma, preconceitos, seja no ônibus, quando não é
cedido o lugar para sentar, mesmo que haja garantia por lei, o assento preferencial.
Nos bancos, é comum observar atendimentos precários, fazendo-lhes esperar nas
filas por horas em pé, aguardando sua vez.
Portanto, é um tema que desperta um debate acerca do respeito que se deve
ter à pessoa da terceira idade. Além disso, nota-se que as leis amparam os direitos
aos idosos, tanto na Carta Magna de 1988, bem como o Código Civil e o Estatuto do
Idoso. A doutrina tem manifesta-se a respeito do tema, tratando a idade como
primazia para garantia de seus direitos. Na jurisprudência, é notório casos já
consolidados, com relação aos alimentos do idoso, sendo pago pela família.
Tem-se como objetivo principal, discutir sobre a obrigação dos alimentos no
Estatuto do Idoso. Especificamente falando, tem-se o destacamento da bibliografia
sobre a obrigação de alimentar os idosos, a análise Constituição Federal e do Direito
Civil, destacando-se artigos que mencionam sobre o tema supra, além de,
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identificarmos entendimentos jurisprudenciais nos Tribunais sobre o tema ora
suscitado e avaliarmos todo o ordenamento jurídico, na qual pode ser aplicado e
garantido o direito dos idosos.
2. CONCEITUAÇOES E DIREITOS CONSTITUCIONAIS CONFERIDOS AO IDOSO
2.1 CONCEITO DE VELHICE PELO IDOSOS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Dar início nesse estudo, é fundamental que seja analisado o conceito que os
idosos pensam de si mesmo, de que forma este compreende a velhice, o tempo e a
morte. A finitude é uma ideia de complicada assimilação por parte de nós, pois se
crê em vários aspectos pós-morte. Nessa vida é a maneira, na qual como se aceita
que um dia, por certo acabará.
A morte pode vir a qualquer momento para o indivíduo. Com o passar dos
anos, a medida que as pessoas envelhecem, morrer torna-se um fato que se reveste
de uma concretude maior. Morrer em plena idade é uma possibilidade, morrer na
velhice é um fato. É o que se remete Loureiro (1998):
O ser humano reconhece-se finito, mas, no fundo, está
convencido ou iludido da sua própria mortalidade. Apesar de
sabermos que a morte existe, embora traumatizados pela
morte, vivemos igual cegos à morte, como se os parentes, os
nossos amigos e nós próprios não tivéssemos nunca de morrer.
Para boa parte dos indivíduos, a velhice é complicada de ser encarada, quanto
mais torna-se consciente das coisas, se torna mais fácil de assumir. Envelhecer supõe
crise de identidade, a autoimagem de decadência, doenças e dificuldades.
Nota-se que para se ter um envelhecimento com alegria, seria necessário a
conscientização por parte do idoso, pois é um processo da vida. Este envelhecerá de
maneira mais consciente, feliz e produtiva. Percebe-se que a visão sobre os seus
desejos, direitos, deveres e visão do mundo, no momento do envelhecimento, faz
com que se construa uma melhor compreensão de viver esta fase.
Psicanalistas, nas suas pesquisas, percebem que as pessoas que possuem
medo da vida, com o passar do tempo terão medo do envelhecimento e,
consequentemente da morte. Sobre isso cita Alves (2001) “Velhice é quando se
percebe que não existe no futuro nenhum evento portentoso por que esperar, como
indício de felicidade’’.
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Refletindo esta breve citação percebe que nos leva a refletir para toda vida.
Seguindo esta ideia, nossos jovens devem aprender com os velhos que é preciso
viver a cada dia, como se fosse o útimo. As pessoas que vivem a vida, sabendo que
cada amanhecer é único, e, que cada experiência do dia não se repetirá, no seu tempo
de velhice, seu legado ficará sendo um espelho no qual auxilia na existência e do
convívio social. Estará vivo, eternizados em razão de suas ações.
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2.2 CONCEITOS ATRIBUÍDOS AO IDOSO PELA SOCIEDADE
É relevante frisar, sobre a importância da criação do Estatuto do Idoso, pois
permitiu que fosse reconhecido o valor dessa população, tendo em vista, o olhar e
pensamento da sociedade sobre ela. Em relação aos idosos, visualiza-se que, estes
são vistos pela sociedade como frágeis ao adentrarem nessa etapa da vida, não tendo
mais espaço na sociedade, não sendo possível quase mais nada para estes, tanto em
oferecer, quanto a colaborar.
Suas experiências de vida ficaram no passado, não servindo para os dias
atuais, e, o que se pode fazer é a quietude para, por conseguinte, ter-se-á a morte.
Esses pensamentos são ditos por uma sociedade capitalista, que nessa situação, não
se aplica, evidentemente à todas as sociedades.
Loureiro (1988) afirma que:
O tempo não é o mesmo para todos os povos, raças, culturas e
homens. Ao observar tais nuanças na visão do fenômeno
tempo, percebi a grande interferência que elas exercem na
aceitação ou rejeição da velhice e, consequentemente, da
morte. Da ideia que se tenha da morte e do morrer é que
resulta a postura sobre velhice e sobre a vida em geral
Esses conceitos tem um sentido, um arbítrio, um entendimento claro, outros
nem tanto. Esta concepção designam um ser, mas sem designar a sua essência. O
que se observa, portanto, até recentes anos, é que a comunidade visualizava o idoso,
conforme com a sua expectativa de vida, que nesse caso era curta e sem saúde. No
entanto, com a tecnologia na área médica e, em virtude da qualidade de vida um
pouco mais melhorada, a melhor idade, assim como os seres humanos em geral,
ganhou mais saúde, vitalidade e, tendo como consequência, maior expectativa de
vida.
Esta sociedade viu que estava envelhecendo, vivendo seus dias de uma
melhor forma e produtiva, além do mais, se descobre novas vontades, desejos, sendo
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um novo mercado consumidor. Nessa ideia, pode-se colocar a vontade de aumentar
o conhecimento estudando, bem como a ampliação das comunicações tecnológicas.
Nesse diapasão, Amorim (2003) assevera que,
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Qualquer concepção do gênero humano significa
desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das
participações comunitárias e do sentimento de pertencer à
espécie humana. No seio dessa tríade complexa emerge a
consciência.
Conforme esses fatos, percebe-se a necessidade de novos conceitos de ser
velho, precisa-se de novas formas de ser entendido e, eventualmente, interpretar o
idoso. É imprescindível que a sociedade ao perceber esta necessidade, traga
consigo, o entendimento de que, cada vez mais, com o passar dos anos, esta faixa
etária, torna-se ainda mais numerosa, saudável, produtiva, e também, com
longevidade. A partir desse novo conceito, a sociedade passou a receber diversas
atribuições com o intuito de reconhecer as necessidades de atender essa demanda,
por meio de atitudes políticas, sociais, jurídicas e etc.
As leis que já existiam, reconheceram a grande relevância de defender e,
amparar a nossa população constituída por pessoas idosas. No dia 1º de outubro de
2003, sancionaram o Estatuto do Idoso, depois de tramitar por 7 anos no Congresso
Nacional, e antes disso, em 1999, se comemorava uma data memorável, o ano
Internacional do Idoso, que viria ter como o tema “uma sociedade para todas as
idades’’, mostrava-se, nesse ponto, a importância quanto desenvolvimento do
indivíduo durante toda vida, quanto as relações entre várias gerações, quanto a
relação mutua entre envelhecimento e desenvolvimento e quanto situação do idoso.
No início dos anos 2000, ocorreu-se uma discussão de um tema, qual seja,
uma sociedade para todas as idades, onde tal evento fora celebrado por meio da
Organização das Nações Unidas, na cidade de Madri na Espanha. Esse evento foi
realizado pela Assembleia Mundial sobre o envelhecimento, onde discutiu-se sobre
as oportunidades que se tem para os idosos, e quais os desafios são enfrentados
pelos mesmos.
Nesta mesma Assembleia, foi possível observar uma recomendação para que
se exija a proteção dos direitos humanos, pois luta-se constantemente por uma
sociedade justa para todas as idades, isso porque, ocorre cotidianamente
discriminações relacionados com os idosos. Sendo assim, devem ser eliminadas
todas as formas de abandono, ou malcuidado com o idoso, e também, a questão dos
alimentos, tudo isso debatido de forma consistente neste evento.
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A despeito do Estatuto do Idoso, não se tem dúvidas com relação a sua
inovação ao longo dos anos, pois trouxe-nos uma revolução na área social no Brasil,
fazendo com que fossem retiradas o quadro que tange a humilhação, tendo em vista,
os idosos serem considerados praticamente 1/5 da população do pais de acordo com
IBGE.
Observa-se que o Estatuto do Idoso é uma ferramenta inovadora que tem o
poder ao com o passar dos anos, invocar significativas mudanças sociais em nosso
Pais, criando a esperança de modificações no quadro de humilhações que e
submetida boa parte dos idosos, que verifica-se que 12% da população, segundo o
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Esses direitos que estão no estatuto são reflexos que dão fundamento a uma
ação. Novos conceitos de velhice que nos traz uma nova legislação que impulsiona
as pessoas da melhor idade a ter uma vida mais atuante, feliz e de maior produção.
3. DOS ALIMENTOS
3.1 ORIGEM HISTÓRICA
Historicamente falando, a obrigação dos alimentos iniciou-se no Direito
Romano, por intermédio do reconhecimento das relações de patronato e clientela. A
família, naquela época, estruturava-se concentradamente no Poder, através de
indivíduos que se tornavam responsáveis pelo grupo, reservando-se todos os
direitos, porém sem que houvesse alguma obrigação. À época, também, não se podia
de forma pretensiosa, impor aos familiares, obrigação de cunho patrimonial.
Reconheceu-se no direito Justiniano, reciprocamente a obrigação de
alimentos entre àqueles que eram ascendentes no sentido reta. Felix (2014) afirma
que,
No Direito Canônico: alargou-se o âmbito da obrigação
alimentar não só na relação familiar como na extra familiar. O
direito canônico inspirado nos cânones de justiça e caridade
dos Evangelhos concedeu de todos os filhos naturais, mesmo
os espúrios a faculdade de pleitear alimentos dos pais. Assim,
a tradição eclesiástica trazia em seu contexto algumas
disposições, a respeito da obrigação alimentar.
Como visto acima, o supra autor destaca que à época, era perfeitamente
possível buscar-se a obrigação dos alimentos numa relação que fosse até mesmo
extra familiar. Trazendo-se, portanto, a possibilidade dos descendentes terem a
faculdade de pleitearem alimentos dos ascendentes.
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O Código Civil de 2002, atualmente em vigor no nosso ordenamento jurídico,
nos apresenta algumas normas relacionadas aos alimentos. Segundo Diniz (2008) o
fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o principio da preservação da
dignidade da pessoa humana (CF/88 ART 1º, III) e o da solidariedade familiar.
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Dessa forma, é evidente que, por conta da obrigação ser puramente
personalíssima, em decorrência do parentesco, como regra, não ocorre essa
transmissão. Importante ressaltar que, essas normas sistema jurídico brasileiro são
de ordem público. É fundamentalmente impossível, que alguém, renuncie-se do
direito de exigir alimentos, em casos extremos de necessidade.
Rodrigues (2002) dispõe que,
Assim quem não pode prover a própria subsistência nem por
isso deve ser relegado ao infortúito. A pouca idade, a velhice, a
doença, a falta de trabalho ou qualquer outra incapacidade
pode colocar a pessoa em estado de necessidade alimentar.
A Carta Magna, no artigo 228, dispõe que, os pais têm o dever de assistir,
criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores tem o dever de ajudar a amparar
os pais na velhice, carência ou enfermidade. Nesse caso, tem-se divergência na
doutrina, sobre a possibilidade dos colaterais de segundo grau serem obrigados a
prestarem os alimentos.
Como avanço, Felix (2014) destaca que, os alimentos no nosso ordenamento
jurídico, não relaciona-se apenas com a questão parental, mas é perfeitamente
possível que cônjuge ou companheiro seja obrigados a prestarem os devidos
alimentos. Tendo como fundamento, o próprio artigo 1566, no seu inciso III, que
aborda sobre o dever dos cônjuges na mutua assistência.
Claro que, todas as modificações e avanços que ocorrem nas normas
jurídicas, estão relacionados com a necessidade atual da nossa sociedade, onde
passando-se os anos, ocorre como consequência, uma visão diferente daquilo que
se pensava antigamente.
3.2 CONCEITOS LEGAIS E DOUTRINÁRIOS
Constitucionalmente falando, os alimentos estão estritamente atrelados à
legislação que dispõe sobre o Direito de Família, visando-se suportes de caráter
material para que seja possível a satisfação das necessidades consideradas básicas,
haja vista, muitos não possuírem meios que arquem com a sua subsistência. Desse
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modo, por certo, relaciona-se com o principio da dignidade humana, pois permite
que a pessoa que necessite seja tutelada.
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Felix (2014) discorre que o Código Civil, permite que se agregue,
[...]todas essas classes de pessoas, reciprocamente devedoras e
credoras, envolvidas na relação alimentar do artigo 1694, que
embora não conceituado os alimentos, estabelece que tais
pessoas poderão pedir uns aos outros alimentos compatíveis
com a sua condição social inclusive para atender às
necessidades de sua educação.
O supra autor inteligentemente abordou o próprio artigo 1694, dispondo
que, embora não haja um conceito incisivo sobre os alimentos, entende-se que
dependendo do caso, pessoas que possuam relação alimentar com outrem, possam
ingressar/exigir que sejam supridos, compatibilizando, evidentemente, as condições
de cada qual, para que seja atendido tais necessidades.
Sobre as conceituações, encontra-se divergência na doutrina, com por
exemplo, Maria Helena Diniz (2004) afirma que, “o legado de alimentos abrange o
indispensável à vida: alimentação, habitação, educação, se o legatário for menor. No
mesmo sentido, Pereira (2005) aponta que os alimentos está adstrita a tudo mais
necessário à manutenção individual, sustento, habitação, vestuário e tratamento.
No outro lado, Gomes (2008) dispõe que alimentos são prestações que visem
atender as necessidades das pessoas que ocasionalmente não podem prover-se por
si só. Nesse diapasão, Rodrigues (2008) afirma que, os alimentos denomina-se a
prestação fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou em espécie, para que possa
atender as necessidades da vida.
Para Venosa (2006), de forma ampla, conceitua que, os alimentos abrange
tanto o sustento, quando a cura, vestuário, e também a casa, além, por óbvio da
própria manutenção educacional, desde que este, seja menor de idade.
O mesmo autor alude que, apesar de não haver artigo especifico no capitulo
que diz respeito ao que seria necessariamente os alimentos, é fundamental que seja
abrangente, no sentido de se ter, claramente, que não se trata apenas da própria
alimentação, mas sim daquilo que efetivamente for necessário para a subsistência,
como por exemplo, vestuário, médico, moradia e etc.
Cahali (2009) ao redigir um livro sobre os alimentos, observa que a própria
palavra “alimentos”, em relação a sua conceituação mais vulgar, remete-nos a
entender que de fato, trata-se daquilo que for necessário para que seja conservado
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a vida do ser humano. Para tanto, em sua obra, o supra autor, ainda menciona Pontes
de Miranda, que de forma simples, afirma que tudo aquilo que servir para
subsistência animal, será considerado alimentos.
Felix (2014) em sua obra “alimentos para idosos”, cita Cahali (2009), onde
este alude que,

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Em linguagem técnica, bastaria acrescentar a esse conceito a
ideia de obrigação que é imposta a alguém em função de uma
causa jurídica prevista em lei, de prestá-los a quem deles
necessite (.....) no plano jurídico tanto em lei como na doutrina
tem se atribuído à palavra “alimentos” uma acepção plúrima,
para nela compreender não apenas a obrigação de prestá-los,
como também os componentes da obrigação de prestá-los,
como também os componentes da obrigação a ser prestadas.
É evidente que, na doutrina, sabe-se que os alimentos, de certo, são tudo
aquilo que alimentando tem direito, ou seja, prestação de cunho pecuniário, para
justamente atender as necessidades daquele que não consegue prover-se por si só.
3.3 PRINCIPIOS E CARACTERISTICAS
Nesse item, será especificado princípios/características dos alimentos,
considerados, doutrinariamente, os mais importantes/relevantes, isso porque, há
uma diversificação extensa. Assim, iniciando-se tal análise, tem-se a questão
personalíssima que diz respeito a uma característica imprescindível, por tratar-se da
impossibilidade de transferir a titularidade a outra pessoa, Isso ocorre, pelo fato de,
está estritamente relacionado com o direito à vida, devendo-se assegurar a
subsistência.
Para aprimorar e consolidar esse entendimento, tem-se a seguir uma
jurisprudência que permite esclarecer melhor o direito personalíssimo:
ALIMENTOS PROVISORIOS. ALIMENTADA IDOSA. SENDO A
REQUERENTE MULHER IDOSA (69 ANOS), SEM NUNCA TER
TRABALHADO FORA DE CASA, E ABANDONADA PELO
MARIDO, E DE SE DEFINIR OS ALIMENTOS PROVISORIOS JA
QUE EXISTENTES OS REQUISITOS PARA TANTO. AGRAVO
PROVIDO. (RECURSO) (Agravo de Instrumento Nº 591038245,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gilberto
Niederauer Corrêa, Julgado em 15/08/1991)
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Percebe-se, através de tal entendimento, que a pessoa comprovadamente
dependente do cônjuge, ser hipoteticamente abandonada, certamente terá direito
aos alimentos, justamente por comprovar essa necessidade. Assim, pressupõe-se
que, quando existe tal necessidade, é fundamental que seja provido os alimentos, no
outro lado, caso não haja, ficará vedada a transferência.
No artigo 1700 do Código Civil, tem-se a intransmissibilidade, sendo esta
mais uma característica/principio dos alimentos como caráter personalíssimo, porém
tem-se casos em que o de cujus, transmite aos seus herdeiros, a obrigação de
alimentar, que se limitam de acordo com a herança.
Para afirmar, tal posicionamento, tem-se o julgado do STJ que prescreve:
Direito Civil. Obrigação. Prestação. Alimentos. Transmissão.
Herdeiros. Art.1700 do novo Código Civil. 1. O espólio tem
obrigação de prestar alimentos aquele a quem o de cujus devia,
mesmo vencidos após sua morte. Enquanto não encerrado o
inventário e pagas as cotas devidas aos sucessores, o autor da
ação de alimentos é presumível herdeiro não pode ficar sem
condições de subsistência no decorrer do processo. Exegese do
art.1700 do novo Código Civil.
Já o artigo 1704, dispõe que os alimentos são considerados indisponíveis,
não podendo ser penhorado, ou compensado por outros créditos que vieram a
subsistir. A Impenhorabilidade, destina-se a forma de manter o indíviduo. A questão
de ser incompensável, está disposto de acordo com artigo 373, II, não sendo possível
esta compensação. Isto posto, estão coibidas pelo fato, a prioridade dos alimentos é
justamente preservar que se tenha o mínimo para que o alimentado venha a prover
sua subsistência.
O Código Civil dispõe em seu artigo 1707, sobre mais uma característica,
fundamentalmente imprescindível para àqueles que necessitam do alimentos, qual
seja, a irrenunciabilidade, sendo possível dispensar, porém nunca renunciar. Certo
que, os alimentos sendo uma espécie interpretativa do direito à vida, o Estado prevê
a proteção à estas normas, por considerar de ordem pública.
Importante ressaltar que, como quase todas as regras, existem as exceções,
em relação a irrenunciabilidade. Nesse caso, especificamente, só poderá ser
renunciado nos casos que o cônjuge, dispuser uma cláusula de renunciabilidade na
Ação de Reconhecimento da Dissolução de União Estável, ou Ação de Separação
Consensual, onde, claro, as partes por interesse individual, tendo capacidade e por
serem maiores de idade, podem sujeitar-se a essa renúncia.
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Nos casos em que houver a rejeição do acordo, prevalece os princípios
relacionados a Liberdade da Partes e da Menor intervenção estatal. O próprio STF,
ao verificar essa possibilidade de a pessoa renunciar de modo formal, fez com que,
tornar-se válida essa acepção, como destaco através da transcrição abaixo:
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CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. ALIMENTOS.
RENÚNCIA. Sendo o acordo celebrado na separação judicial
consensual devidamente homologado, não pode o cônjuge
posteriormente pretender receber alimentos do outro, quando
a tanto renunciara, por dispor de meios próprios para o seu
sustento. Recurso reconhecido e provido. (REsp. 254.392/MT,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado
em 13.02.2001,DJ 28.05.2001 p163).
Desse modo, como na Separação Consensual, houve a renuncia dos direitos
aos alimentos, notadamente torna-se impossível que seja recobrado tal direito, por
uma ação. Vanosa (2006) em sua obra, faz um destacamento sobre tal característica,
afirmando que ela só se aplica, necessariamente no caso de parentesco, o que
remete-nos a entender que, caso os cônjuges ou companheiros venham a renunciar
esse direito, dependendo da situação, é perfeitamente possível.
3.4 DIREITO AOS ALIMENTOS
Alimentos, como já dito, exaustivamente nos conceitos que demos
anteriormente, refere-se as prestações que busquem, exclusivamente, atende as
necessidades básicas do alimentado, sendo estas, evidentemente, atuais ou,
eventualmente, futuras.
Assim, tais alimentos são abrangentes, no sentido de, atender também, as
necessidades de lazer e saúde. Nesse sentido, o direito de alimentos estão adstrito,
aos parentes, cônjuges, que em decorrência da impossibilidade de manter-se ou
subsistirem-se sozinho, buscam legalmente esse amparo.
Felix (2014) afirma que, a obrigação quanto aos alimentos podem ser
recíprocas, nos casos de ascendente e descendentes e, ex-conjuge ou excompanheiro, desde que estes provem, perante a Justiça sobre a extrema
necessidade.
Discorre o artigo 1695 do Código Civil:
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem
bens suficientes nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria
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mantença e aquele de quem se reclamam, podendo fornecêlos
sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Nesse artigo, verifica-se que, àqueles que possuem meios para subsistirem,
não terão condições para adentrarem com uma ação, exigindo alimentos, que
conforma a legislação está adstrita àqueles que realmente necessita.
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Felix (2014) cita que:
Na obrigação decorrente do parentesco, são clamados a
prestar alimentos, em primeiro lugar, os parentes em linha reta,
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta
dos outros. Assim, se por causa de idade ou moléstia a pessoa
não pode prover a sua subsistência, deve reclamar alimentos
de seu pai, avô, etc., ou fornecer os alimentos, ainda haja netos,
ou bisnetos, com recursos muito mais amplos. Não havendo
filhos, são chamados os netos a prestar alimentos, e assim por
diante, porque a existência de parentes próximos exclui os mais
remotos da obrigação alimentícia. (apud RODRIGUES, 2004,
p.380)
É evidente que os alimentos, possui um caráter necessitário, ou seja, surgiu
justamente com o intuito de suprir as necessidades, atrelado, evidentemente, àquilo
que é atual e futuro, não destinando-se, portanto, as questões passadas. O que se
exige, é atender tudo que for destinado a situação atual, não podendo, desse modo,
que a pensão alimentícia seja subtraída para antes da ação.
Sobre o instituto, Felix (2014) afirma que,
[...] hipótese de coexistirem vários parentes do mesmo grau,
obrigados a prestação, não existe solidariedade. Exemplo: um
idoso tem vários filhos e necessita de alimentos; por não se
tratar de obrigação solidária em que qualquer dos codevedores responde pela dívida toda, cumpre-lhe chamar a
juízo, simultaneamente, num só feito, todos os filhos. Não
sendo lícito dirigir a ação a somente um filho, ainda que esse
tenha melhores condições financeiras. Na sentença, o juiz
rateará entre os litisconsortes a soma arbitrada, acordando com
as possibilidades financeiras de cada um. Se entre eles existir
um que se ache incapacitado financeiramente, será por certo
exonerado do encargo. Importante ressaltar que, ainda que
divisível essa obrigação, não pode o réu defender-se alegando
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existirem outras pessoas igualmente obrigadas e aptas a
fornecê-la.
Nesse sentido, os alimentos possuem caráter solidário nesses casos em que
se exige dos descendentes. Assim, a pessoa que tiver sido obrigada a prestar o
alimento, tem por fundamento do artigo 1701, a liberdade de escolher como
solucionará tal situação, possibilitando tanto lhes fornecer pensão, que seja possível
suprir suas necessidades, ou, eventualmente, recepcionar em sua casa.
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As duas modalidades de prestar os alimentos, são conhecidas juridicamente,
como obrigação própria, quando tratar dos casos, que o obrigado receberá em sua
casa, o alimentando, dando-lhes condições de subsistência. E, a segunda, trata-se da
obrigação indireta, fornecendo, para àqueles que necessita, periodicamente uma
pensão.
No entendimento de Felix (2014),
A obrigação alimentar é de interesse do Estado. Assim, para
garantir-lhe o fiel cumprimento, fica estabelecida em Lei,
dentre outras providências, a prisão do alimentante
inadimplente, o que constitui uma das poucas exceções ao
princípio segundo o qual não há prisão por dívida.
De acordo com Rodrigues (2004), mesmo que a parte, sendo esta obrigada
a prestar os alimentos, não venha a pagar, e ocasionalmente, seja presa, esse
cumprimento não faz com que a obrigação seja sanada, continuando, nesse caso,
sendo devedor. É óbvio que, caso haja o pagamento, no mesmo em que a parte
estiver presa, naturalmente o juiz, suspenderá a prisão.
Na lei de Alimentos, o próprio juiz, pode tomar diversas providências, que
possibilitem a satisfação da obrigação. Insta salientar que, a prisão é o meio
coercitivo para o pagamento, mas não o substitui. A possibilidade de prisão do
devedor de prestação alimentícia insere-se entre os atos concretos que o Estado
pode praticar para satisfação do credor.
4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA E OS DIREITOS DOS IDOSOS
O Estado Constitucional pensando na sociedade e no cidadão trouxe consigo
uma grande conquista para os homens modernos: suas garantias fundamentais. Mas,
no que tange a sociedade justa e igualitária este clamor vem desde a clássica
civilização romana e grega que já clamavam por mudanças.
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O procedimento de criar direitos essenciais e comuns levou algum tempo
para se firmar o Estado Constitucional e a concretização dessa conquista. Nessa ideia,
essas constituições, concretizadas em texto de maneira vinculada a todo
ordenamento jurídico e positivada, mostrou-se um instrumento fundamental e ideal
para resguardar os direitos essenciais dos cidadãos.
O triunfo do estado democrático de direito foi graças ao entendimento
contemporâneo de que a carta magna tem soberania sobre os demais diplomas
legais e deve ser assegurar condições mínima para subsistência para que o povo
encontre condições para o desenvolvimento pessoal e coletivo.
O Brasil seguiu as revoluções constitucionalista da França e EUA no século
XVIII. Já em 1824 a Constituição do império fez menção a direitos e garantias
fundamentais e essa tendência seguiu se repetindo nas seguintes.
Essa proteção jurídica dos indivíduos e ao que concerne ao idoso, está
garantida na nossa Constituição Federal de 1988, em seu Art. 1º incisos II e III define
os princípios fundamentais da República Federativa do
Brasil, a cidadania e a dignidade humana:
CF - Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem
como fundamentos:
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana
A pessoa idosa é um indivíduo com especial peculiaridade de tal modo que
deve ser contemplado como prioridade por todos direitos que assegura a dignidade
da pessoa humana e sem distinção. Em virtude do idoso quase ser desrespeitado,
isso fez com que o constituinte esclarecesse nas leis, e estabelecesse meios ao idoso
para que não sofra discriminação e tenha um tratamento mais digno.
A carta magna enfatiza que um dos objetivos de fundamental importância
da República Federativa do Brasil e a promoção do bem a todos indivíduos, sem
preconceito e discriminação a cor, origem, raça, sexo e qualquer outra forma.
CF - art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
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Valendo-se de a efetividade destes dispositivos a constituição federal prever
vários direitos inerentes ao idoso. Onde se refere a individualização da pena, o idoso
por sua idade, também tem amparo na Constituição, conforme 5º, inciso XLVIII, no
qual acentua que o idoso deve cumprir pena em estabelecimento penal diferente:
CF - 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:
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos,
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo.
CF – Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos:
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
CF – 204 – As ações governamentais na área da assistência
social serão realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes,
e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
| - descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a
coordenação e a execução dos respectivos programas às
esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis. apenado.
519

www.conteudojuridico.com.br

Tratando-se de proteção etária, a nossa Magna Carta, assegura que o idoso
tem direito ao seguro social, ou aposentadoria, conforme a idade entre homens e
mulheres, além de ser trabalhador urbano ou rural, prever-se no seu art. 201:
Art. 201. Os planos de previdência social,
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

mediante
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I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos
os resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão;
A CF 88, assegura o auxílio de assistência social para a velhice, que não estão
inseridos no seguro social, que este recurso ornamentar da própria previdência
social, além de garantia de um salário mínimo mensal ao idoso que esteja em estrema
negatividade para prover a sua manutenção.
O seio familiar e a base sociedade e devida a atenção especial do estado, a
cada membro da família, além de criar maneiras para impedir a violência no âmbito
das relações, com amparo legal na constituição de 88 no Art. 226: ‘’CF – Art. 226 - A
família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado’’
Sabe-se que a família tem o dever, junto com estado e com a sociedade, de
amparar os idosos, fazendo-lhes participarem das atividades da comunidade, além
de defenderem arduamente sua dignidade, e o seu bem-estar, resultando-se no seu
direito a vida.
É importante comentar sobre o direito do idoso maior 65 anos ao transporte
coletivo gratuito, pois este já estava amparado no art 230, § 2º da Constituição
Federal:
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. O individuo a
partir dos 70 anos exerce o voto facultativo,
o que está descrito pelo Art. 14, II, b de nossa Constituição:
CF - Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:
II - facultativos para:
b) os maiores de setenta anos.
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5 ESTATUTO DO IDOSO
Na década de 70, houve significativo avanço na legislação no interesse do
idoso, isso deve em virtude do crescente número de idosos, e no Brasil segue
crescendo o índice de pessoas acima dos sessenta anos, algo que se deve ao fato de
diminuído a taxa de mortalidade e importantes avanços na medicina.
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Conforme os avanços que houve pelo mundo, nossa constituição no sentido
de melhoria, procurou integrar por intermédio de políticas e de proteção jurídicas
para que estas pessoas possam ter acesso a política social. Ao elaborar a constituição
o legislador teve a preocupação de criar direitos a todos os cidadãos, incluindo idoso,
e devido o surgimento dos primeiros direitos do idoso insculpido na constituição,
houve vontade de se criar e sistematizar esses direitos em lei especifica.
Passando-se seis anos, após a promulgação da nossa carta magna, foi criada
a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948 de 03
de julho de 1996, dando importante valor ao idoso, fazendo com que se torne mais
forte a política nacional voltada para a terceira idade, bem como instituindo
princípios, diretrizes e ações do governo.
Embora criando leis para estas pessoas, estas continuavam sofrendo no dia
dia, pois precisava-se de mais efetividade, e após sete anos foi aprovado em
setembro de 2003 e sancionada pelo presidente da república após um mês, o
Estatuto do Idoso, esta Lei assegura e propicia diversas facilitações, além de cuidar
dar sua saúde espiritual, social, física, intelectual.
5.1 CONHECENDO O ESTATUTO DO IDOSO
O legislador, quando criou o Estatuto do Idoso quis tutelar e garantir o bem
da0 vida, mostrando sua proteção por norma fundamentada no Artigo 99 do
referido estatuto:
EI – Art. 99 - Expor a perigo de vida, a integridade e a saúde,
física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições
desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e
cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo ou, ainda,
sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado.
O Estatuto integra ao sistema normativo e por sistema entende-se o
conjunto de elementos que juntos interagem de maneira coordenada entre si e com
o todos em que se implantam.
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Hans Kelsen, jurista que revolucionou a ciência jurídica ao definir este como
um sistema de normas de estruturação de hierarquia e de pirâmide afirma que:
A estrutura lógica da ordem jurídica é piramidal, uma vez que
as normas, que são os seus elementos constitutivos, são
colocadas pela ciência do direito sob a forma de uma pirâmide,
estabelecendo uma hierarquia, uma relação de subordinação,
de tal modo que a norma do escalão inferior se harmonize com
a que lhe seja imediatamente superior. Logo, o fundamento de
validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma
outra, figurativamente, designada como norma superior, por
confronto com uma norma que é, em relação a ela, a norma
inferior.
Os princípios da constituição são os que norteiam o Direito e contido nesses
princípios estão fundamentados o princípio da dignidade da pessoa humana e o da
igualdade a todos. Esses princípios direcionam os legisladores na elaboração de
diplomas legais como o Estatuto do Idoso.
Nota-se que apesar de repetições de normas existentes nesse Estatuto, não
deixa de ser um instituto legal moderno e em conformidade com as Mudanças da
história, das políticas e sociais pelas quais estamos passando. Após conferir essas
ponderações, passa-se a verificar as proteções que estão conferidas pelo Estatuto
aos nossos idosos.
6. PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ESTATUTO DO IDOSO: A OBRIGAÇÃO DE
ALIMENTAR
No que se refere ao Estatuto do Idoso e sua regulamentação, sabe-se que o
artigo 230 da Constituição Federal, assegurou expressamente a sua proteção,
fazendo-lhes terem o direito a viverem com dignidade, e bem-estar. Dito isso, neste
item será discorrido/discutido sobre a obrigatoriedade dos alimentos, os quais estão
inseridos na proteção do idoso e ao seu bem-estar.
De acordo com Arnold Wald (2000, p. 25) a obrigação de alimentos:
“é uma manifestação de solidariedade econômica que existe
em vida entre os membros de um mesmo grupo, substituindo
a solidariedade política de outrora. É um dever mútuo e
recíproco entre descendentes e ascendentes e entre irmãos, em
virtude do qual os que têm recursos devem fornecer alimentos,
em natureza ou dinheiro, para sustento dos parentes que não
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tenham bens, não podendo prover pelo seu trabalho a própria
mantença”
Observa-se acima, que a obrigação no que diz respeito ao alimento, tem
como ideal, a solidariedade, tendo em vista a consideração de que, todos devem ter
o dever de se ajudarem com o intuito de ninguém passar por dificuldades extremas.
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Em relação a previsão dos alimentos para aqueles que são idosos, tem-se
expressamente na Constituição Federal do ano de 1988, no artigo 229, onde dispõe
que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade”.
Dito isso, ao analisar, este artigo, observa-se que deve ocorrer o que
digamos de reciprocidade, onde s pais amparam seus filhos, e, futuramente, são
amparados na velhice, por seus filhos.
O Código Civil, no seu disposto, houve o mantimento do posicionamento já
discutido da doutrina e jurisprudência, onde todos os parentes que tenham o mesmo
grau de parentesco, que possam vir a dever o alimento, torna-se deve de cada um.
Quando ocorre a situação em que o parentesco do idoso mais próximo, não
possa, de certa maneira, arcar com os alimentos, os parentes de grau imediatos, tem
que ser chamados para que haja essa complementação, na medida como já visto
anteriormente, de sua possibilidade.
Sendo assim, alimentes estes, de acordo com o Franciso José Francisco José
Cahali
(2003),
são
denominados “alimentos
complementares
ou
suplementares”, pois só podem ser exigidos se o alimentando demonstrar a
limitação de recursos do primeiro obrigado e a possibilidade econômica dos
parentes de outra classe.
É importante ressaltar que com a chegado do Estatuto do Idoso (Lei
10.741/2003), todas as construções doutrinárias sobre a impossibilidade acerca da
solidariedade alimentar fora descontruída, isso porque o artigo 12 deixa
claro, quando a obrigação alimentar, a qual deve ser solidária, e que o idoso tem a
possibilidade de optar os prestadores.
Dito isso, quando se discute sobre ação de alimentos, e sobre qual pessoa o
idoso deve exigir, este pode está movendo a ação contra um determinado parente,
colocando-se o valor que seja indispensável para que haja a manutenção da sua
condição. Sendo assim, mesmo que não seja o único parente deste idoso, este deverá
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prestar os alimentos integralmente, porém, futuramente pode exigir dos demais
parentes a divisão do valor pago.
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Diante desta discussão, no Estatuto do Idoso, observou-se que
obrigatoriedade de alimentar tem de ter a divisão. No código Civil, todos os credores
devem ser chamados para que seja prestado os alimentos, sendo proporcional aos
seus recursos. Para aqueles que tem mais de 60 anos, ou seja, considerados idosos,
devem estes, terem um único credor para que seja cumprido esta prestação de
alimentação.
Sobre a vulnerabilidade do idoso, houve a determinação para que fosse
realizado a criação de um dispositivo específico, onde deveria ser tratado sobre
assuntos como estes, pois sabe-se que as pessoas da terceira idade, tem condições
de risco, e sabe-se o quão a sociedade e a família se abstém, além do Estado. Sendo
assim, o Estatuto do Idoso, trouxe em seu dispositivo o artigo 3º, o qual dispõe que:
“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
à cultura, ao esporte, ao laze1; ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária. Somente cabe questionar se a comunidade, a
sociedade, o poder público e até mesmo a família estão
prontos para assumir essa responsabilidade.” (BRASIL, 2003)
Como toda discussão jurisprudencial, ocorre nesse caso uma divergência
quanto ao pedido dos idosos com relação aos alimentos para com os filhos. Existe
uma parte que acredita que todos os filhos devem cumprir com os alimentos, e que
este idoso, não deve escolher de quem quer receber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS
AJUIZADA CONTRA UM DOS FILHOS. ARTIGO 12 DO
ESTATUTO DO IDOSO X ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR SIMPLES. Nos
termos do artigo 1.698 do Código Civil, os filhos formam
litisconsórcio facultativo ulterior simples nas ações de
alimentos ajuizadas pelos pais. Para a adequada avaliação do
binômio alimentar, imperioso que todos os filhos componham
o pólo passivo da ação de alimentos. AGRAVO PROVIDO”. (RIO
GRANDE DO SUL, 2015).
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A outra parte, afirma que o idoso tem todo o direito de escolher quem deve
prestar os alimentos:
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“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOSCONTRA
IRMÃ. IDOSO. PRINCÍPIO DA RECÍPROCIDADE. I - O Código
Civil preconiza o princípio da reciprocidade, garantindo que o
direito a alimentos é recíproco entre pais e filhos, estende-se
aos ascendentes, descendentes e irmãos, recaindo a obrigação
nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros (art. 1.696
do CC). II - Deixando o alimentado de comprovar a
impossibilidade de seus filhos prestarem os alimentos, deve ser
acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da irmã, haja
vista não ter sido observada a ordem de precedência”.
(MARANHÃO, 2014).
Assim sendo, tendo essas discussões jurisprudenciais, não deve-se deixar de
lado, quanto a proporcionalidade, onde deve-se analisar a necessidade deste idoso,
e também se o parente, o qual fora escolhido, tem plenas condições de prestar o
alimento integralmente.
Em julgado de valor a ser destacado, a ministra Nancy Andrighi, do Superior
Tribunal de Justiça, assim se posicionou, acerca do tema:
Direito civil e processo civil. Ação de alimentos proposta pelos
pais idosos em face de um dos filhos. Chamamento da outra
filha para integrar a lide. Definição da natureza solidária da
obrigação de prestar alimentos à luz do Estatuto do Idoso.
- A doutrina é uníssona, sob o prisma do Código Civil, em
afirmar que o dever de prestar alimentos recíprocos entre pais
e filhos não tem natureza solidária, porque é conjunta.
- A Lei 10.741⁄2003, atribuiu natureza solidária e obrigação de
prestar alimentos quando os credores forem idosos, que por
força da sua natureza especial prevalece sobre as disposições
específicas do Código Civil.
- O Estatuto do Idoso, cumprindo política pública (art. 3º),
assegura celeridade no processo, impedindo intervenção de
outros eventuais devedores de alimentos.
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- A solidariedade da obrigação alimentar devida ao idoso lhe
garante a opção entre os prestadores (art. 12). Recurso especial
não conhecido
Diante do entendimento trazido, conclui-se que o idoso pode acionar um
˙nico prestador, mediante uma ação de alimentos - com procedimento célere e
especial disciplinado pela Lei 5.478/68 - e exigir dele o quanto for imprescindível à
manutenção de sua condição social, desde que, evidentemente, o eleito disponha de
condições para tal, ainda que possa, posteriormente, ressarcir-se perante os demais
coobrigados.
7. DECISÕES JUDICIAIS SOBRE A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTO AOS IDOSOS
Sobre a obrigação dos filhos prestarem alimentos aos pais já se manifestou o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMILIA. ALIMENTOS.
PEDIDO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE FAMILIAR – ART 1696 DO CCB. TUTELA
PROVISÓRIA. REQUISITOS. ALIMENTANDO IDOSO E
CURATELADO.
NECESSIDADE
E
URGENCIA
DEMONSTRADAS.
OBRIGAÇÃO
CONSTITÚIDA
PROVISORIAMENTE.
BINOMIO
NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. O principio da solidariedade familiar autoriza
a constituição de obrigação alimentar de ascendente e
descendente quando a comprovada a necessidade. A fixação
provisória de alimentos liminarmente exige cautela a fim de
prevenir hipótese de prejuízo, até que sobrevenham mais e
melhores elementos de prova acerca do binômio alimentar ao
longo da instrução processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; Agravo de Instrumento,
nº 70082666116, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, julgado em: 11-122019)
No caso em tela, observa-se que houve a comprovação da necessidade do
idoso, e portanto, liminarmente foi decidido que fosse pago durante a instrução
processual os alimentos. No julgado abaixo, a sentença foi mantida e o idoso passou
a receber dois salários mínimos mensais.
ALIMENTOS- Ação ajuizada pelo pai em face da filha –
Cabimento – Ascendente idoso, portador de mal de Alzheimer,
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sem condições de exercer suas atividades diárias com
autonomia – valor da pensão alimentar arbitrado em 02 (dois)
salários mínimos mensais – Ausência de comprovação de
incapacidade financeira da filha – Observância de binômio
necessidade-possibilidade – Indeferimento da gratuidade da
justiça ao alimentando – Sentença mantida – Recursos
desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1044138-36.2017.8.26.0100;
Relator (a) Moreira Viegas; Orgão Julgador: 5ª Cãmara de
Direito Privado; Foro Central Cível – 11ª vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data do Registro:
25/09/2019)
Sobre a fixação de alimentos provisórios à pessoa idosa já decidiu o Tribunal
de Justiça de Santa Catarina:
DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS -FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEFERIDA À EXESPOSA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR - ALIMENTANDA QUE
POSSUI IDADE AVANÇADA (70 ANOS) - NECESSIDADE
PRESUMIDA - EXEGESE DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL E
ART. 3º DO ESTATUTO DO IDOSO - RECURSO PROVIDO 1.
Configurada perfunctoriamente a obrigação alimentar e na
falta de outros elementos de prova, a idade do alimentando
não pode ser desprezada para a fixação de alimentos
provisórios. 2. Nos moldes do art. 3º do Estatuto do Idoso, é
obrigação da família assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde e à
alimentação, dever que por extensão também é atribuído ao
ex-cônjuge enquanto perdurar o vínculo. (Agravo de
Instrumento n. 2014.017375-0, Relator: Des. Marcus Tulio
Sartorato. Data da decisão: 10/09/2014).
Diante disso, observa-se claramente que os Tribunais têm decidido
positivamente ao idoso, o direito de receber os alimentos dos filhos, quando,
evidentemente comprovado a sua necessidade
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observando-se as discussões acima analisados, observou-se que a pesquisa,
foi de suma importância para o mundo acadêmico e para a sociedade, vez que,
possibilitou-nos a conhecer a legislação vigente, que diz respeito ao idoso e sua
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proteção. Analisou-se então, de forma incisiva, a obrigação de alimentar, aludindo
tanto o que o Código Civil diz, quanto o Estatuto do Idoso.
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Observou-se que, é fundamental que haja a consagração dos princípios da
solidariedade, onde todos devem unir-se para ajudar àqueles que necessitam de
amparo na terceira idade. É importante ressaltar que apesar da legislação, deixar
claro, que o idoso deve escolher a quem exigir, caso seja necessário, todos que são
parentes devem-se cooperar para ajudar.
Diante disso, a pesquisa permitiu-nos observar os direitos de forma breve,
que os idosos possuem, além de, observarmos a obrigatoriedade dos alimentos para
estes. Sabe-se que, atualmente, muitos idosos passam por dificuldades financeiras,
até mesmo, por conta da idade avançada, e isso faz com que, familiares tenham
responsabilidade de ajudar/alimentar.
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Resumo: O presente artigo analisa a relevância do paradigma neoconstitucionalista
na atual concepção acerca de direitos humanos e fundamentais. Há estudos acerca
das controvérsias acerca de concepções universalistas e de relativismo cultural na
globalização atual, a fim de perquirir as interfaces entre direitos humanos e diálogos
interculturais. Precipuamente, observa-se a viabilidade da vinculação entre um ideal
universalista e um direito que respeite as diversidades culturais e se mostre
potencialmente mais justo e eficaz.
Palavras-Chave: Universalização, Direitos Humanos, Multiculturalismo, Direitos
Fundamentais, Globalização.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Neoconstitucionalismo e Pós-positivismo 3. Direitos
Fundamentais; 3.1 Conceito; 3.2 Distinções entre Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais; 4. Direitos humanos na história; 4.1 Formação de um Direito
Internacional dos Direitos humanos; 4.2 Incorporação de Tratados Internacionais de
Direitos Humanos e soberanias Estatais; 5. Diálogos Interculturais e
Internacionalização de Direitos Humanos; 5.1Universalismo versus Relativismo; 5.2
Importância de um diálogo intercultural entre os países; 5.3 Multiculturalismo e a
emergência de um diálogo intercultural; 6. Considerações finais. 7. Referências
bibliográficas
1.Introdução
O presente trabalho científico objetiva analisar de modo crítico as confluências
entre os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais e a viabilidade da emergência
de um paradigma universalista na conjuntura hodierna. Paralelamente, elucida-se
como são delicados o engendramento de um “mínimo ético” realmente universal e
o respeito ao pluralismo cultural em voga. Frente aos argumentos convincentes e,
por outro lado, às fragilidades de diversos aspectos das correntes universalista e
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relativista, sobressai-se a necessidade de uma discussão sobre os preceitos que
viabilizariam um diálogo intercultural entre os Estados na contemporaneidade.
Inicialmente, tecer-se-ão considerações sobre as teorias pós-positivista e
neoconstitucionalista. Ademais, será realizada breve análise acerca dos direitos
fundamentais no que toca ao seu conceito, à relevância desses no panorama
sociojurídico pós-moderno e quanto à dualidade entre direitos humanos e direitos
fundamentais.
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Abordar-se-á, também, os conceitos de universalismo, relativismo, a importância
do multiculturalismo “emancipatório” e, notadamente, de um diálogo intercultural.
Posteriormente, A posteriori ao que fora estudado, delinear-se-ão algumas
considerações – nunca definitivas - a partir da correlação entre a linha de
pensamento proposta pelo Grupo de Pesquisa “O discurso jusfundamental da
dignidade da pessoa humana no Direito Comparado” e a própria (im)possibilidade
da universalização dos Direitos Humanos que embasa o presente texto.
2.Neoconstitucionalismo e Pós-Positivismo
A percepção de que o Direito[1] é intrinsecamente uma ciência dogmática, mas
que isso não implica que ele seja reducionista[2], motivou a superação do positivismo
legalista[3] de Estados de Direito. Dessa forma, a introdução dos princípios com força
vinculante e importância normativa, tais como as normas-regra, harmoniza-se com a
compreensão de que os valores legalidade, legitimidade e efetividade não se
excluem, mas se coadunam para a formação do que contemporaneamente se
caracteriza como Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, preleciona Canotilho
(1993, p. 148) que:
A dicotomia entre rigidez/flexibilidade não postula
necessariamente uma alternativa radical; exige-se, sim, uma
articulação ou coordenação das duas dimensões, pois, se, por
um lado, o texto constitucional não deve permanecer alheio à
mudança, também, por outro lado, há elementos do direito
constitucional
(princípios
estruturantes) que
devem
permanecer estáveis, sob pena de a constituição deixar de ser
uma ordem jurídica fundamental do Estado para se dissolver
na dinâmica das forças políticas. Neste sentido se fala da
identidade da constituição caracterizada por certos princípios
de conteúdo inalterável.
Consoante à preleção de Freire Soares (2010, p. 122) e majoritária doutrina
atual, o neoconstitucionalismo representa uma vertente do Pós-Positivismo jurídico.
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Nascido na Pós-Modernidade, este movimento caracterizou a superação[4] da
dicotomia “jusnaturalismo x postivismo jurídico” e uma reaproximação dos campos
do Direito e da Moral tendo em vista a busca de um Direito justo e o atendimento às
novas demandas sociais.
Sob esse viés, o Pós-Positivismo esteve em consonância com o processo
histórico da formação do Estado Democrático de Direito. A transição de um Estado
estritamente legalista, em que se privilegiava o aspecto formal, para um Estado que
se esforça para assegurar as garantias fundamentais dos indivíduos marcou o
nascimento do neoconstitucionalismo. Conforme aponta Marmelstein (2011, p.40), o
escopo ético do Estado Democrático de Direito passa a ser a busca do bem comum,
e não apenas a satisfação de interesses de uma classe privilegiada.
Para Freire Soares (2011, p. 265), o paradigma pós-moderno suscita o
delineamento de um direito “plural, reflexivo, prospectivo, discursivo e relativo.”
Nesse sentido, a República de Weimar (1919 - 1932) foi a precursora da conexão
entre cultura, valores e direito constitucional. Novamente sob a ótica do referido
autor[5] (2010, p. 123), esse processo explicitou a patente “necessidade de abordar o
condicionamento cultural e a fundamentação axiológica da Teoria da Constituição”.
Segundo o entendimento de Pozollo e Duarte (2006, p. 90), o
neoconstitucionalismo representa que:
(...) a Constituição não exige somente o seu respeito , não é
somente um vínculo negativo para o legislador, mas também
impõe o seu desenvolvimento ou a sua declinação positiva. As
Constituições contemporâneas se caracterizam por uma força
permeável intrínseca e geral que, unida a uma concepção
prescritiva, implica a adequação do ordenamento (em sentido
positivo, não somente de respeito) aos princípios de justiça ali
expressos.
Outrossim, consoante doutrina Freire Soares ( 2011, p. 383), no panorama
neoconstitucionalista:
O Judiciário pode intervir para invalidar atos legislativos,
administrativos, jurisdicionais ou privados quando não
houver adequação entre o fim perseguido e o instrumento
pregado, a medida normativa não seja exigível ou necessária,
havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao
mesmo resultado (necessidade de vedação do excesso) e não
se manifesta o binômio do custo-benefício, pois o que se perde
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com a medida normativa é de maior relevo do que aquilo que
se ganha (princípio da proporcionalidade/razoabilidade).
3. Direitos Fundamentais
3.1Conceito
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Direitos Fundamentais, segundo a perspectiva contemporânea, concernem a
direitos e garantias irrenunciáveis postulados nas Constituições Democráticas de
Direito. Para Dimoulis e Martins (2008, p.49), eles configuram direitos públicosubjetivos de pessoas, presentes em normas constitucionais e que, portanto, limitam
o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. Nesta senda, também
doutrina Marmelstein (2011, p. 20).
Conforme complementa Moraes (2003, p. 39), essas garantias - ou direitos fundamentais, têm como escopo a formação da personalidade e o respeito à
dignidade da pessoa humana. Leciona Da Silva (1997, p. 176), que direitos
fundamentais “são aquelas prerrogativas e instituições que o Direito Positivo
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”.
No mesmo sentido, Perez Luño (1993, p. 46-7) leciona que os Direitos
Fundamentais correspondem a um:
Conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento
histórico, concretizam as exigências da dignidade, igualdade e
liberdade
humanas,
devendo
obrigatoriamente
ser
reconhecidos no ordenamento jurídico positivo e por este
garantidos, em âmbito internacional e nacional, gozando no
ordenamento nacional de tutela reforçada em face dos poderes
constituídos do Estado.
Vale ressaltar que a principal característica dos Direitos Fundamentais é
justamente o fato de estarem positivados nas Constituições dos Estados
Democráticos de Direito. Todavia, a recíproca não é verdadeira. Consoante aponta
José J. G. Canotilho (1993, p. 528),
Os direitos consagrados e reconhecidos pela constituição
designam-se, por vezes, direitos fundamentais formalmente
constitucionais, porque eles são enunciados e protegidos por
normas com valor constitucional formal (normas que têm a
forma constitucional). A Constituição admite (cfr. art. 16.°),
porém, outros direitos fundamentais constantes das leis e das
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regras aplicáveis de direito internacional. Em virtude de as
normas que os reconhecem e protegem não terem a forma
constitucional, estes direitos são chamados direitos
materialmente fundamentais. Por outro lado, trata-se de uma
«norma defattispecie aberta», de forma a abranger, para além
das positivações concretas, todas as possibilidades
de«direitos» que se propõem no horizonte da acção humana.
Daí que os autores se refiram também aqui ao princípio da não
identificação ou da cláusula aberta. Problema é o de saber
como distinguir, dentre os direitos sem assento constitucional,
aqueles com dignidade suficiente para serem considerados
fundamentais.
Paulo Bonavides (2004, p. 561), ilustre mestre de Direito Constitucional, traz a
lição de Carl Schimitt, o qual estabeleceu dois critérios formais de caracterização dos
direitos fundamentais:
Pelo primeiro, podem ser designados por direitos
fundamentais todos os direitos ou garantias nomeados e
especificados no instrumento constitucional. Pelo segundo, tão
formal quanto o primeiro, os direitos fundamentais são aqueles
que receberam da Constituição um grau mais elevado de
garantia ou de segurança; ou são imutáveis (unabanderliche)
ou pelo menos de mudança dificultada (erschwert), a saber,
direitos unicamente alteráveis mediante lei de emenda à
Constituição. Já do ponto de vista material, os direitos
fundamentais, segundo Schimitt, variam conforme a ideologia,
a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que
a Constituição consagra. Em suma, cada Estado tem seus
direitos fundamentais específicos.
Como características dos direitos fundamentais, a doutrina majoritária aponta:
a imprescritibilidade, a inalienabilidade, a inviolabilidade, a irrenunciabilidade, a
universalidade, a efetividade, a interdependência, a complementaridade.
Segundo Robert Alexy (2011, p. 543), a irradiação das normas de direitos
fundamentais a todos os ramos do direito produz amplas consequências na natureza
do sistema jurídico, dentre elas:
A primeira é a limitação dos possíveis conteúdos do direito
ordinário. Embora a Constituição, enquanto constituição mista
material-procedimental, não determine todo o conteúdo do
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direito ordinário, os direitos fundamentais excluem alguns
conteúdos como constitucionalmente impossíveis e exigem
alguns conteúdos como constitucionalmente necessários (...)
Assim, em virtude da vigência das normas de direitos
fundamentais, o sistema jurídico tem a natureza (...)
substancialmente determinada por meio da Constituição.
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Sob esse prisma, ainda que perdurem divergências conceituais de juristas e
doutrinadores em relação a direitos fundamentais, consoante preceitua Dirley da
Cunha Júnior (2010, p. 533), é consensual que o nível de democracia de dado país
pode ser mensurado pela ampliação dos direitos fundamentais e sua positivação em
juízo.
3.2 Distinções entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais
De acordo com o eminente jurista Norberto Bobbio (2004, p. 30), “os direitos
do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos
positivos particulares para finalmente encontrar a plena realização como direitos
positivos universais”.
Ainda que muitos autores sinonimizem[6] direitos humanos a direitos
fundamentais, vale ressaltar que a diferença principal entre ambos consiste no
fato de o primeiro referir-se a garantias no plano constitucional internacional,
enquanto que os segundos foram positivados nas Constituições (âmbito
interno) dos Estados Democráticos de Direito.
No brilhante entendimento de Canotilho (1993, p. 256),
A consideração do indivíduo como sujeito da autonomia
individual, moral e intelectual (essência da filosofia das luzes),
justificará a exigência revolucionária da constatação ou
declaração dos direitos do homem, existentes a priori. O
sentido destas declarações não se reconduzia à reafirmação de
uma teoria da tolerância, ou seja, de apelos morais dirigidos ao
soberano, tendentes a obter garantias para os súbditos. A
tolerância ficava sempre no domínio reservado do soberano e,
consequentemente, na sua completa disponibilidade. As
declarações dos direitos vão mais longe: os direitos
fundamentais constituem uma esfera própria e autónoma dos
cidadãos, ficam fora do alcance dos ataques legítimos do poder
e contra o poder podiam ser defendidos.
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Cotejando as expressões “direitos do homem e direitos fundamentais”,
Canotilho[7] (1989, p. 434) esclarece que os direitos do homem possuem caráter
inviolável e são “válidos para todos os povos e em todos os tempos” (dimensão
jusnaturalista-universalista[8]). Por outro lado, “os direitos fundamentais são os
direitos do Homem garantidos e limitados espácio-temporalmente”, seriam, assim,
“os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”.
Conforme assinala Norberto Bobbio (1992, p. 100), “os direitos do homem são
direitos históricos nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em
defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não
todos de uma vez, nem de uma vez por todas.”
Ingo Sarlet (2009, p. 31) bebe das fontes intelectuais de Perez Luño para
defender, que:
o critério mais adequado para determinar a diferenciação entre
ambas as categorias é o da concreção positiva, uma vez que o
termo “direitos humanos” se revelou conceito de contornos
mais amplos e imprecisos que a noção de direitos
fundamentais
(...)direitos
delimitados
espacial
e
temporalmente, cuja denominação se deve ao seu caráter
básico e fundamentador do sistema jurídico do Estado de
Direito.
Nesse sentido, doutrina Freire Soares (2011, p. 333),
A partir da internacionalização da dignidade da pessoa humana
e dos direitos humanos correlatos, seguiu-se o fenômeno da
constitucionalização desses direitos humanos, que passaram a
ser denominados, com a positivação constitucional, de direitos
fundamentais, ampliando a possibilidade de garantir a sua
aplicabilidade nas relações sociais desenvolvidas nos âmbitos
dos ordenamentos jurídicos internos.
Vale ressaltar, ainda, que os direitos humanos trazidos por Tratados
Internacionais (tal como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948) e
os direitos fundamentais positivados por ordenamentos pátrios distintos têm forte
semelhança formal, mas, no que concerne ao aspecto material (conteúdo) são
divergentes, dado que os Estados privilegiam no rol de garantias fundamentais
aqueles direitos que respaldam a ideologia, a cultura e os valores vigentes.
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Relevante é a observação de Noberto Bobbio (1992, p. 24-5) de que,
independentemente da imprecisão conceitual das garantias fundamentais ou da
confusão terminológica entre direitos humanos e direitos fundamentais,
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(...) o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de
saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e
seu fundamento[9], se são direitos naturais ou históricos,
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro
para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes
declarações, eles sejam continuamente violados.
4. Os Direitos humanos na história
4.1 Formação de um direito Internacional dos Direitos humanos
De acordo com Cançado Trindade[10] (2006, p. 411), a essência do Direito
Internacional do Direitos Humanos é “a proteção do ser humano contra todas as
formas de dominação ou do poder arbitrário” e sua fonte material é a “consciência
jurídica universal”, tendo em vista a evolução de um Direito que prime pela realização
da Justiça.
Sob a preleção desse eminente jurista (2006, p. 413), em seu percurso histórico
rumo à universalização,
o Direito Internacional dos Direitos Humanos tem-se norteado
por princípios básicos, inspiradores de toda sua evolução. São
eles os princípios da universalidade, da integralidade e da
indivisibilidade dos direitos protegidos, inerentes à pessoa
humana e por conseguinte anteriores e superiores ao Estado e
demais formas de organização político-social, assim como o
princípio da complementaridade dos sistemas e mecanismos
de proteção (de base convencional e extraconvencional, de
âmbito global e regional). O presente corpus júris de proteção
forma, desse modo, um todo harmônico e indivisível. Neste
universo conceitual, e por força do disposto nos tratados de
direitos humanos, os ordenamentos jurídicos internacional e
interno mostram-se em constante interação no propósito
comum de salvaguardar os direitos consagrados, prevalecendo
a norma - de origem internacional ou interna - que em cada
caso melhor proteja o ser humano.
537

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Segundo Jorge Miranda (2000, p. 23-4), pode-se apontar três fases no
desenvolvimento desse Direito Internacional de Direitos do Homem.
A primeira fase é a da definição internacional ou da
consagração internacional dos direitos do homem. A
Declaração Universal, hoje, é considerada, pelo menos em
parte, um conjunto de princípios: os pactos internacionais, as
grandes convenções, os documentos e os textos especializados
das Nações Unidas. A consagração internacional dos direitos
rege também a ordem interna dos Estados.
A segunda fase, iniciada com a Convenção Europeia dos
Direitos do Homem e passada para a Convenção
Interamericana, é a consagração de um direito de queixa, ou de
um direito de recurso, ou de comunicação dos cidadãos contra
o seu Estado perante as instâncias internacionais, é a necessária
sujeição de órgãos do Estado a decisões provenientes de
órgãos jurisdicionais internacionais ainda crescentes em
tratados pelos mesmos Estados de que são cidadãos os
queixosos.
A terceira fase é a criação de uma Justiça Penal Internacional
com origem nos Tribunais de Nuremberg e Tóquio,
recentemente manifestada nos Tribunais da Iugoslávia e de
Ruanda. Com a criação do Tribunal Penal Internacional, o
Direito Internacional dos Direitos do Homem desenvolve-se,
concretiza-se, enriquece-se, alarga-se cada vez mais.
Para Flávia Piovesan (2007, p. 115), os precedentes históricos ou os marcos do
processo de internacionalização dos direitos humanos foram “ o Direito Humanitário,
a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho.” Conforme aponta
Flavia (2007, p. 116-7),
o Direito Humanitário foi a primeira expressão de que, no plano
internacional, há limites à liberdade e à autonomia dos Estados,
ainda que na hipótese de conflito armado. (...) A Convenção da
Liga das Nações, de 1920, continha previsões genéricas
relativas aos direitos humanos, destacando-se as voltadas ao
(...) sistema das maiorias e aos parâmetros internacionais do
direito ao trabalho, pelo qual os Estados se comprometiam a
assegurar condições justas e dignas de trabalho para homens,
mulheres e crianças.
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Vale ressaltar que esses três organismos inauguraram uma nova fase do Direito
Internacional, no qual havia recomendações legais não apenas para as relações entre
Estados, mas direcionados à salvaguarda dos Direitos Humanos. Ademais, conforme
aponta Flavia (2007, p. 120), dessa forma, “rompeu-se a ideia de soberania nacional
absoluta, na medida em que são permitidas intervenções pontuais no plano nacional,
em prol dos direitos humanos.” Dessa forma, a internacionalização[11] dos direitos
humanos configurou como um de seus pressupostos a delimitação da soberania
estatal.
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Ainda que muitos autores destaquem a natureza directiva[12] (e não coativa) dos
direitos humanos em contraponto com a natureza coativa das normas
constitucionais, Flavia Piovesan (2007, p. 127) relembra que “o costume internacional
tem eficácia erga omnes, aplicando-se a todos os Estados, diversamente dos tratados
internacionais, que só se aplicam aos Estados que os tenham ratificado.”
No decurso histórico da internacionalização dos “Direitos Humanos” e das
“Liberdades Fundamentais”, a Carta das Nações Unidas, de 1945, foi um importante
marco[13], ainda que o conteúdo dessas expressões só tenha sido definido pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Conforme Flavia (2007, p. 137)
destaca a partir de “International human rights”, de Thomas Buergenthal, “ao aderir
a Carta da ONU, que é um tratado multilateral, os Estados signatários perceberam
que os direitos humanos não se restringem à jurisdição interna, mas podem ser
cobrados por um organismo internacional[14].”
Sob esse prisma, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, consoante
Cançado Trindade (2006, p. 412), pode ser entendido como:
(...) o corpus júris de salvaguarda do ser humano, conformado,
no plano substantivo, por normas, princípios e conceitos
elaborados e definidos em tratados e convenções, e resoluções
de organismos internacionais, consagrando direitos e garantias
que têm por propósito comum a proteção do ser humano em
todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo em suas relações
com o poder público, e, no plano processual, por mecanismos
de proteção dotados de base convencional ou
extraconvencional, que operam essencialmente mediante os
sistemas de petições, relatórios e investigações, nos planos
tanto global como regional. Emanado do Direito Internacional,
este corpus júris de proteção adquire autonomia, na medida
em que regula relações jurídicas dotadas de especificidade,
imbuído de hermenêutica e metodologia próprias.
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Ante o exposto, depreende-se que o reconhecimento de que todos os homens
são sujeitos de direito cujas garantias são exigíveis e salvaguardadas, inclusive, em
plano internacional, representou o maior avanço advindo da configuração de um
“Direito Internacional de Direitos Humanos.”
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4.2 Incorporação de Tratados Internacionais de Direitos Humanos e limites às
Soberanias Estatais
De acordo com Cançado Trindade[15] , os tratados e instrumentos de
proteção se desenvolveram como respostas a violações de direitos humanos de
vários tipos. Gradativamente, tratados gerais, convenções “setoriais” e
procedimentos baseados em resoluções obtiveram sua complementaridade
reconhecida e passaram a ser interpretados sob o fulcro da “construção
jurisprudencial convergente dos órgãos internacionais de supervisão”[16]. Desse
modo, para este autor (2006, p. 418), os tratados e resoluções que consagram os
Direitos Humanos:
(...) a par dos princípios gerais, da consuetudo, das construções
jurisprudencial e doutrinária, e do juízo de eqüidade, são fontes
formais desse novo ordenamento jurídico de proteção. No
âmbito deste último, coexistem múltiplos instrumentos
internacionais, de conteúdo e efeitos jurídicos variáveis e de
distintos alcances geográficos de aplicação, mas interligados
por sua identidade primordial de propósito, - a da salvaguarda
dos direitos inerentes à pessoa humana em todas e quaisquer
circunstâncias, - a qual, ao manifestar-se mediante uma
hermenêutica própria, confere unidade e coesão ao Direito
Internacional dos Direitos Humanos como um todo.
Segundo Flávia Piovesan (2004, p. 108),
O Direito enunciado no Tratado Internacional poderá:
a)coincidir com o direito assegurado pela Constituição(nesse
caso a Constituição reproduz preceitos do Direito Internacional
dos Direitos Humanos); b) integrar, complementar e ampliar o
universo de direitos constitucionalmente previstos; ou c)
contrariar preceitos do Direito interno.
Conforme aponta Piovesan (1998, p. 33) em artigo anterior à obra supracitada,
a Declaração dos Direitos Humanos[17] de 1948 surgiu como um Código de Ética
cujos valores universais transcenderiam a diversidade cultural dos povos. Assim,
nasce o cerne do Direito Internacional dos Direitos Humanos e “fortalece-se a ideia
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de que a proteção dos direitos humanos não se deve reduzir ao domínio reservado
do Estado”. Como consequências dessa nova concepção, aparecem:
a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do
Estado, que passa a sofrer um processo de relativização, na
medida em que são admitidas intervenções no plano
nacional em prol da proteção dos direitos humanos; 2) a
cristalização da ideia de que o indivíduo deve ter direitos
protegidos na esfera internacional, na condição de sujeito
de direito.
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1)

Frente aos tratados de direitos humanos e aos instrumentos internacionais de
alcance específico, na visão de alguns doutrinadores, convenções assinadas
voluntariamente por Estados Democráticos de Direito demonstram que a
globalização em voga pode estar fomentando um processo de “desterritorialidade”.
Sob esse processo, Milton Santos (2010, p. 76-8) ressalva que é “o Estado nacional,
em última análise, que detém o monopólio das normas, sem as quais os poderosos
fatores externos perdem eficácia.” Os países signatários de Tratados Internacionais
possuem políticas diversas de incorporação dessas normas ao Direito Interno de seus
Estados. Para Geraldo Eulálio do Nascimento Silva (2000, p. 20), no caso brasileiro[18]:
O País, ao assinar e ratificar uma convenção – e essa ratificação
se processa depois da aprovação do Congresso Nacional -,
automaticamente, está aceitando o que está naquele tratado
internacional. Não há diminuição da soberania, ao contrário, ao
ratificar uma convenção, pratica ato de soberania, e o faz de
acordo com sua Constituição. Isso pode, por vezes, provocar
conflitos mais delicados.
Sobre os avanços brasileiros no tocante à harmonia com os preceitos do
Direito Internacional dos Direitos Humanos, Flávia Piovesan[19] (2000, p. 104)
discorre que:
no que tange particularmente à tutela, à supervisão e ao
monitoramento de direitos por organismos internacionais,
merecem destaque dois extraordinários e recentes avanços da
política brasileira de direitos humanos referentes ao
reconhecimento de instâncias jurisdicionais internacionais de
proteção dos direitos humanos.
Em suma, ao analisar o Direito Internacional dos Direitos Humanos na
atualidade, Jorge Miranda (2000, p. 23), acusa algumas tendências. Dentre elas,
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destacar-se-á a universalização e a humanização do Direito Internacional Público.
Sobre a humanização, Miranda releva que:
O Direito Internacional torna-se, também, um Direito
Internacional dos Direitos do Homem. O Direito Humanitário,
vindo desde o século XIX, recebe um grande impulso com as
Convenções de Genebra, de 1949, e com os seus protocolos
subsequentes, surgindo um Direito(...)distinto do Direito
Internacional, que se traduz na ideia de que a pessoa humana
pode e deve ser defendida, não só em relação aos estrangeiros
– a proteção diplomática -, mas também em relação ao próprio
Estado, de que é nacional, de que é cidadão. A soberania do
Estado não pode prevalecer contra os direitos fundamentais da
pessoa humana.
Em linhas gerais, as observações de Benoni Belli sobre a obra “Tratado de
Direito Internacional dos Direitos Humanos” de Cançado Trindade sintetizam a ideia
que norteia o presente artigo. Belli (1999, p. 183) pontua que, para Cançado Trindade,
o pressuposto primaz da própria formação de um Direito Internacional dos Direitos
Humanos é o de que o respeito aos direitos humanos constitui a melhor medida do
grau de civilização dos países. Os conflitos contemporâneos indicam o quanto ainda
se deve caminhar para que se atinja um grau satisfatório de civilização e,
paralelamente, revelam a necessidade de um sistema de monitoramento contínuo
da observância dos direitos humanos. Para que se cumpra esse intento, é essencial
consagrar definitivamente as obrigações erga omnes de proteção, o que representa
a superação da visão tradicional da pretensa autonomia da vontade do Estado.
5.Diálogos Interculturais e Internacionalização dos Direitos Humanos
5.1 Universalismo versus Relativismo
Ainda que prepondere um discurso sobre o caráter universal dos Direitos
Humanos, o pluralismo cultural contemporâneo urge pela problematização do
reconhecimento das peculiaridades das sociedades mesmo em Tratados
Internacionais.
Conforme bem observa Isadora Muller[20] (2011, p. 124), a corrente
universalista defende a “abertura de um diálogo entre as culturas, com respeito à
diversidade e com base no reconhecimento do outro, como ser de direitos e
dignidade, primando pela observância do mínimo ético irredutível, alcançado pelo
universalismo dos direitos.”
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Segundo Flávia Piovesan (2006, p. 18) traz a partir de lição de Bhikhu
Parekh[21],
É possível e necessário desenvolver um catálogo de valores
universais não etnocêntricos, por meio de um diálogo
intercultural aberto, no qual os participantes decidam quais os
valores a serem respeitados(...) Essa posição poderia ser
classificada como universalismo pluralista.
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Sob a intelecção de Piovesan (2006, p. 12), para a corrente universalista, os
direitos humanos decorrem da dignidade da pessoa humana, enquanto valor
inerente à condição humana. Resguarda-se, nesta perspectiva, o mínimo ético
irredutível – ainda que possa se discutir o alcance deste “mínimo ético”.
Versando sobre a adoção do universalismo por parte da Constituição Brasileira
de 1988, Flávia Piovesan (2007, p. 37) discorre que a Carta Magna afirma o alcance
universal dos direitos humanos e ratifica esta concepção, à medida que realça que os
direitos humanos são tema do legítimo interesse da comunidade internacional,
transcendendo, por sua universalidade, as fronteiras do Estado.(...). Sob esse olhar, a
Constituição de 1988 repudiaria a ideia do relativismo cultural, caso se considere que
este busca condicionar o elenco de direitos humanos às especificidades de
determinada cultura.
Também é da doutrinadora Piovesan (2007, p. 153) uma abordagem bastante
elucidativa acerca do movimento relativista. Além de erguer-se sob a égide do
“coletivismo”,
Para os relativistas, a noção de direito está estritamente
relacionada ao sistema político, econômico, cultural, social e
moral vigente em determinada sociedade. Sob esse prisma,
cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos
fundamentais, que está relacionado às circunstâncias culturais
e históricas de cada sociedade. Nesse sentido, acreditam os
relativistas, o pluralismo cultural impede a formação de uma
moral universal, tornando-se necessário que se respeitem as
diferenças culturais apresentadas por cada sociedade, bem
como seu peculiar sistema moral. A título de exemplo, bastaria
citar as diferenças de padrões morais e culturais entre o
islamismo e o hinduísmo e o mundo ocidental, no que tange
ao movimento dos direitos humanos.
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Defendendo uma postura universalista, Cançado Trindade (2006, p. 418) argui
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que:
(...) a universalidade dos direitos humanos decorre de sua
própria concepção, ou de sua captação pelo espírito humano,
como direitos inerentes a todo ser humano, e a ser protegidos
em todas e quaisquer circunstâncias. Não se questiona que,
para lograr a eficácia dos direitos humanos universais, há que
tomar em conta a diversidade cultural, ou seja, o substratum
cultural das normas jurídicas; mas isto não se identifica com o
chamado relativismo cultural. Muito ao contrário, os chamados
"relativistas" se esquecem de que as culturas não são
herméticas, mas sim abertas aos valores universais, e tampouco
se apercebem de que determinados tratados de proteção dos
direitos da pessoa humana já tenham logrado aceitação
universal.
Ainda que persista o embate entre universalistas e relativistas sobre quais
seriam as melhores concepções, a defesa da interculturalidade emergiu como uma
razoável proposta de comunicação entre os Estados tendo em vista a globalização
econômica, cultural, informacional, ora em voga.
5.2 Importância de um Diálogo Intercultural entre os países
Interessante é o entendimento de François Jullien de que a Declaração
Universal de 1948 representa a imposição europeia de subscrição incondicional a
direitos humanos que não são verdadeiramente universais, já que a construção desse
padrão ignorou a diversidade cultural dos países. Quando questionado sobre
a construção de um novo universalismo capaz de contemplar a diferença, sem
se diluir na miragem do relativismo cultural, Jullien[22] (2009) afirma que esse
processo efetivar-se-á por meio da interculturalidade. Sobre esse diálogo
intercultural e sua relação com os direitos humanos, o autor discorre que:
(...) como instrumento insurrecional, os direitos humanos
alcançam uma utilidade mais ampla, abrindo brechas numa
totalidade satisfeita, acendendo ou reacendendo nela uma
aspiração, dimensão que pode gozar grande utilidade para
todas as culturas. Por essa razão, valeria a pena abrir mão da
pretensão universal dada em benefício de uma
perspectiva universalizante, que sinaliza para a ideia de que o
universal está em curso e pode operar como agente promotor,
adaptando-se às especificidades culturais.(grifo nosso)
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Sob esse prisma, François (2009) leciona que o diálogo intercultural deverá
ocorrer sobre o plano cultural, mesmo entre os Estados-nação. Nesse sentido,
François elucida que:
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A pretensão do Ocidente à universalidade o leva cada vez mais
a entrar em conflito com outras civilizações, em particular o Islã
e a China. O diálogo emerge aqui como opção e em oposição
ao choque. Não se trata, portanto, de afirmar a noção de
“identidade cultural” fundada sobre a diferença e, sobretudo,
sobre uma concepção simplista e reducionista que caracteriza
as culturas com base em seus traços mais óbvios, o que é
inevitável fonte de antagonismos, mas de reconhecer a
fecundidade dos distanciamentos e das diferenciações culturais
como fonte a ser explorada.
5.3 Multiculturalismo e a Emergência de um Diálogo Intercultural
De acordo com o entendimento de Flávia Piovesan (2006, p. 17-8), a partir de
lição de Boaventura de Souza Santos[23](1997, p. 112), o multiculturalismo é précondição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a
competência global e a legitimidade local, que constituem os dois atributos de uma
política de globalização contra-hegemônica de Direitos Humanos de nosso tempo.
Sob essa ótica, Flávia (2006, p. 18) observa que:
Prossegue o autor defendendo a necessidade de superar o
debate sobre universalismo e relativismo cultural, a partir da
transformação cosmopolita dos direitos humanos. Na medida
em que todas culturas possuem concepções distintas de
dignidade humana, mas são incompletas, haveria que se
aumentar a consciência destas incompletudes culturais mútuas,
como pressuposto para um diálogo intercultural. A construção
de uma concepção multicultural dos direitos humanos
decorreria deste diálogo intercultural.
O presente artigo se coaduna com a lição trazida pelo professor Boaventura
Souza Santos sobre a necessidade de um multiculturalismo emancipatório. Quando
questionado sobre a distinção desse multiculturalismo em relação ao
multiculturalismo colonizador, reacionário ou conservador, Souza Santos afirma que
este último sobrepunha os valores, a língua, os hábitos, dominantes a culturas
alternativas que ora foram sendo marginalizadas, oram foram sendo suprimidas. Essa
perspectiva “monocultural” ressaltava seu caráter eurocêntrico ao versar sobre uma
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globalização contra-hegemônica, Boaventura defende a necessidade de um
multiculturalismo ativo e progressista. Sob essa ótica, o multiculturalismo
emancipatório, segundo o autor (2003, p. 13)
(...) é um multiculturalismo decididamente pós-colonial neste
sentido amplo. Portanto, assenta fundamentalmente numa
política, numa tensão dinâmica, mas complexa entre a política
de igualdade e a política da diferença; isso é o que ele tem de
novo em relação às lutas da modernidade ocidental do século
XX, lutas progressistas, operárias e outras que assentaram
muito no princípio da igualdade. (...) E, portanto, o
multiculturalismo progressista é o multiculturalismo que
procura por numa equação, sem dúvida politicamente,
cientificamente, intelectualmente e culturalmente complexa,
mas a única que, ao meu entender, merece a pena ser um
objeto de luta, esta tensão entre uma política de igualdade e
uma política de diferença. Uma política que assenta em dois
objetivos, que não devem colidir um com o outro, os objetivos
da redistribuição social-econômica e do reconhecimento de
diferença cultural. Claro que isto levanta uma série de
problemas porque é mais fácil dizer, do que realizar, por um
lado. E, por outro lado, porque pode vir a assumir a idéia de
homogeneidade das culturas que estão em presença. É
fundamental que o multiculturalismo emancipatório, ao
contrário, parta do pressuposto que as culturas são todas elas
diferenciadas internamente.
Ante o exposto, condena-se uma canibalização cultural mediante um
neoimperialismo camuflado sob o arcabouço normativo-jurídico de universalidade
dos direitos humanos. Não se vaticina a impossibilidade de a humanidade chegar a
um consenso em relação ao “mínimo ético existencial”, apenas observa-se que, hoje,
as sociedades diferem em relação ao que concebem como esse núcleo essencial de
direitos humanos e que caberá ao permanente processo sociohistórico o momento
em que cada uma salvaguardará o que a “Declaração Universal dos Direitos
Humanos” assume contemporaneamente como os direitos humanos universais.
6.Considerações finais
As interfaces entre direitos humanos e diálogos interculturais, que ora se
enfrenta, instiga a elaboração de modelos teóricos que priorizem a salvaguarda do
vetor axiológico do princípio da dignidade da pessoa humana. Sob uma vertente
otimista, parte-se da premissa de que grandes mudanças sociais, que versem sobre
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o espírito das sociedades, devam ocorrer de modo gradual, encadeando pequenos
movimentos.
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O fortalecimento e a uniformização do entendimento dos Tribunais
Constitucionais dos Estados que compõem um mesmo polo jurídico-cultural seria o
ponto de partida para uma posterior universalização dos preceitos jurídicohumanistas. Essa confluência normativa deve se processar através da formação de
comunidades - regionais, continentais, a exemplo da União Europeia, cuja prioridade
seja a salvaguarda da dignidade da pessoa humana.
A efetivação de um diálogo intercultural passará pela interlocução dos Estados.
Ainda que a globalização informacional favoreça esse intercâmbio cultural, o respeito
às peculiaridades culturais pautar-se-á na necessária condição de paridade entre os
países que cotejarão suas visões, e suas limitações, de “Direitos Fundamentais”.
Por outro lado, é com pesar que se constatam os óbices que os Estados – Laicos,
Cristãos, Judeus, Islâmicos, Hinduístas – de matizes religiosas distintas têm
encontrado quando se deparam com valores sociojurídicos adversos aos seus. Tendo
em vista uma proposta universalizante de Direitos Humanos, os países ocidentais –
em perceptível acréscimo do rol dos direitos fundamentais – chocam-se e propõem
a criminalização de práticas “extremistas” especialmente de países muçulmanos do
Magreb Africano e do Oriente Médio.
Mediante a impossibilidade fática da universalização dos direitos humanos na
atual conjuntura mundial, defende-se, aqui, a necessidade de preservá-la como ideal,
a fim de fomentar no seio de cada cultura - e respectivos ordenamentos jurídicos - a
busca
incessante
pela
ética
humana
e
pelo
respeito
à
vida.
Nesse sentido, o diálogo intercultural deve ser amplamente estimulado para que se
alcance, tanto quanto possível, a desconstrução de discursos egocêntricos e o
respeito ao pluralismo cultural.
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NOTAS:
[1] Sobre a ciência jurídica, vale relembrar a lição do eminente jurista Miguel Reale
(2oo4, p. 64-5), de que ela tem uma estrutura tridimensional, “um aspecto
normativo(o Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto
fático(o Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto
axiológico(o Direito como valor de Justiça)”. Paralelamente, Reale, comungando com
a doutrina majoritária nessa temática, define o Direito como uma experiência
histórica e cultural.
[2] Essa distinção permite o entendimento do que ocorre nos regimes democráticos
e nos totalitários. Em ambos haverá o respeito aos aspetos formais da Constituição,
mas os totalitários (fascismo, nazismo etc) são restritivos e cerceiam as liberdades
fundamentais dos indivíduos.
[3] Sobre esse modelo, Canotilho (1993, p. 169) acentua que “um legalismo estrito
de regras não permitiria a introdução dos conflitos, das concordâncias, do
balanceamento de valores e interesses, de uma sociedade pluralista e aberta.
Corresponderia a uma organização política monodimensional (ZAGREBELSKY)”
[4] No mesmo sentido, Luiz Coelho (2003, p. 352) doutrina que “a superação do
positivismo implica abandono do modelo em que as regras ocupam o centro do
ordenamento jurídico . A dogmática jurídica tradicional é severamente criticada
como inapta à resolução de conflitos, tida igualmente como instância ideológica,
destinada a viabilizar a manutenção da ordem social, econômica e política em favor
dos interesses dos grupos microssociais hegemônicos.
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[5] Para Freire (2011, p. 314), o neconstitucionalismo representa a busca da
recuperação da fratura entre a democracia e o constitucionalismo das Cartas
ocidentais. Com essa finalidade, pressupõe-se uma “teoria da constituição
substancialista, ancorada numa prévia ontologia cultural.”
[6] Robert Alexy (1993, p. 48) observa que perdura um dissenso doutrinário em
relação a escolha terminológica “direitos humanos” ou “direitos fundamentais”,
sendo não raro que diversos autores confundam negligentemente os dois termos.
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[7] Sob o respaldo de J. J. G. Canotilho, Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 29) aponta
que “(...) o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de
determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação
com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas
que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação
com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco
caráter supranacional(internacional)”.
[8] No mesmo sentido, Paulo Cesar Santos Bezerra (2006, p. 15) aponta que os
direitos humanos “enraízam-se em reflexões jusnaturalistas” e são o aspecto
universal dos direitos naturais, dado que válidos para todos os povos e tempos, ainda
que embasados por princípios individualistas cristãos.
[9] Cabe relevar que grande parte dos doutrinadores contemporâneos aponta a
dignidade da pessoa humana como o fundamento dos direitos humanos.
[10] Antônio Augusto Cançado Trindade é referência no tema Direito Internacional
dos Direitos Humanos, destacando-se que atuou doze anos como Juiz Titular da
Corte Interamericana de Direitos e meia década como Presidente da mesma. Para
conferir mais sobre o ponto de vista do autor, buscar as obras “A proteção
internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos.
São Paulo: Saraiva, 1991”,"Direito internacional e direito interno: sua interpretação na
proteção dos direitos humanos". In: Instrumentos internacionais de proteção dos
direitos humanos, obra cuja qual o autor prefacia. São Paulo: Centro de Estudos da
Procuradoria Geral do Estado, 1996.” E “Tratado de direito internacional dos direitos
humanos, 1.ª ed., vol. I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997”
[11] Seguindo essa linha de intelecção, Piovesan (2007, p. 123) assevera que foi
notadamente após a Segunda Guerra Mundial, frente à indignação provocada pelo
Holocasuto nazista, que se “impulsionou o processo de internacionalização desses
direitos, culminando na criação da sistemática normativa de proteção internacional”,
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de modo a possibilitar a responsabilização do Estado no domínio internacional
“quando as instituições nacionais se mostram falhas ou omissas na tarefa de proteger
os direitos humanos.”
[12] Discordando de Flávia Piovesan no que tange a essa natureza directiva da
Declaração dos Direitos Humanos de 1948, Alexandre Moraes (2003, p. 310), aponta
que, ainda em relação aos que assinaram Declarações de Direitos Humanos, não se
pode obrigar que todos os Estados sigam esse Tratado, que têm natureza
recomendatória – vis directiva, diferentemente dos compromissos internacionais,
que têm natureza vinculante/vis coativa. Sob esse prisma, a ingerência de organismos
internacionais em países que firam “os bons costumes” assume natureza diversa
daqueles casos em que há condenações devido a “crimes de guerra” ou “contra a
humanidade”, dado que algumas sociedades podem atentar contra os “direitos
humanos” por seus hábitos culturais divergirem dos assumidos pela comunidade
internacional.
[13] Vale ressaltar que, desde 2002, vige o Tribunal Penal Internacional, que Julga
os indivíduos(não os Estados) por genocídios, crimes de guerra, crimes contra a
humanidade e crimes de agressão, o qual constituiu um avanço notável dessa
internacionalização dos direitos humanos. É importante diferenciar esse Tribunal da
Corte Internacional de Justiça, sita em Haia, a qual dirime conflitos submetidos
pelos Estados; elabora parecer jurídico de questões da Assembleia Geral das Nações
Unidas e Conselho Geral das Nações Unidas.
[14] Nesse sentido, Alexandre de Moraes (2003, p. 310) assevera que é vital a
distinção entre compromissos internacionais e meras recomendações: “os primeiros,
desde que devidamente incorporados ao ordenamento jurídico interno, vinculam,
enquanto as segundas são meras pautas de orientação. Dessa forma, aqueles
preferem a estas. Se, porém, o conflito se der entre compromissos internacionais,
devidamente incorporados pelo ordenamento jurídico local, será preciso interpretarse o sentido preciso das diversas normas existentes em diferentes documentos, ou
mesmo eliminar-se o conflito por negociação entre os Estados ou ainda por
conciliação arbitral, que deverão aplicar algumas regras.”
[15] Em relação à Conferência de Viena (1993) e ao processo de universalização dos
direitos humanos, Cançado Trindade (2006, p. 417) asseverou que “Desta Conferência
Mundial de Viena resultou claro o entendimento de que os direitos humanos
permeiam todas as áreas da atividade humana, cabendo,
assim, doravante, assegurar sua onipresença, nas dimensões tanto vertical, a partir
da incorporação da normativa internacional de proteção no direito interno dos
Estados, assim como horizontal, a partir da incorporação da dimensão dos direitos
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humanos em todos os programas e atividades das Nações Unidas (monitoramento
contínuo da situação dos direitos humanos em todo o mundo)”
[16] “Construção jurisprudencial convergente dos órgãos internacionais de
supervisão” foi um termo utilizado por Cançado Trindade (2006, p. 416) para ressaltar
a “identidade comum de propósito, os valores superiores que perseguia, o caráter
objetivo das obrigações neste domínio de proteção, e a necessidade de realização
do objeto e propósito dos tratados e instrumentos em questão
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Em nada surpreende que esta densa evolução tenha requerido.”
[17] Vale lembrar que, mesmo não assumindo a forma de tratado internacional, a
Declaração de 1948 contempla força jurídica obrigatória e vinculante, dado que
configura a interpretação da expressão “direitos humanos”, autorizada nos artigos 1º
e 55 da Carta das Nações Unidas. (1945)
[18] Nessa senda, Piovesan (2007, p. 37) defende que “Enfatize-se que,
enquanto os demais tratados internacionais têm força hierárquica infraconstitucional, nos termos do artigo 102, III, “b” do texto(...) os direitos enunciados
em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos detêm natureza de
norma constitucional. (...) Enquanto estes buscam o equilíbrio e a reciprocidade de
relações entre Estados partes, aqueles (...) objetivam prerrogativas dos Estados.”
[19] Em seguida, Flávia (2000, p. 107) afirma que esses ganhos advieram da adesão
ao estatuto de criação do Tribunal Internacional Criminal Permanente e do
reconhecimento da competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Colocar no rodapé (Consagrada pela Convenção Americana de Direitos
Humanos(também chamada “Pacto de San José da Costa Rica”)
[20] Isadora foi uma das pesquisadoras do grupo “Construção do Saber Jurídico e
Função Política do Direito.”, que norteou a obra “Tutela dos Direitos Humanos e
Fundamentais.”(AGOSTINHO & HERRERA. Luis Otávio Vincenzi e Luiz Henrique
Martins Herrera(organizadores). Tutela dos direitos humanos e fundamentais:
ensaios a partir das linhas de pesquisa: construção do saber jurídico e função política
do direito. 1. Ed. – Birigui, SP : Boreal Editora, 2011. – (Coleção UNIVEM))
[21] Vide obra do autor “Non-ethnocentric universalism, in Tim Dunne e Nicholas J.
Wheeler, Human rights in global politics, p. 139-140.
[22] Vide a entrevista de François Jullien, na íntegra, em Revista Cult, edição 141,
novembro/2009.
Disponível
no
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site: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-francois-jullien/. Acesso
em 05/10/2012.
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[23] Para conferir o texto de Boaventura na íntegra, recorrer ao artigo “Uma
concepção multicultural de direitos humanos”, Revista Lua Nova, v. 39, São Paulo,
1997, p.112-4, 1997.
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RESUMO: Há a necessidade recorrente das atividades agrárias desenvolverem-se de
maneira sustentável e serem realizadas de modo que garanta a subsistência das
atuais e futuras gerações. Assim, o presente trabalho objetiva averiguar como o
Direito Agrário lida com o ideal de sustentabilidade e de que forma a imposição de
normas jurídicas influencia o exercício de atividades agrárias a fim de se tornarem
sustentáveis. Para tanto, utilizou-se o método da pesquisa qualitativa, com pesquisas
aplicadas, exploratória e bibliográfica. Chegou-se à conclusão de que um dos
maiores desafios dos dias atuais é o desenvolvimento de uma atividade agrária que
seja sustentável, de modo a não apenas prover alimentos e bens essenciais para
todos, mas também possibilitar que isso seja feito indefinidamente, beneficiando as
futuras gerações.
Palavras-chave: Atividades agrárias. Direito Agrário. Desenvolvimento sustentável.
Abstract: There is a recurring need for agrarian activities to develop in a sustainable
manner and be carried out in a way that guarantees the livelihood of current and
future generations. Thus, this paper aims to investigate how Agrarian Law deals with
the ideal of sustainability and how the imposition of legal norms influences the
exercise of agrarian activities in order to become sustainable. For that, the qualitative
research method was used, with applied, exploratory and bibliographic research. It
was concluded that one of the biggest challenges of today is the development of an
agricultural activity that is sustainable, so as not only to provide food and essential
goods for all, but also to make it possible to do this indefinitely, benefiting future
generations.
Keywords: Agrarian activities. Agrarian Law. Sustainable Development.
1.INTRODUÇÃO
Há tempos existe a necessidade recorrente das atividades agrárias
desenvolverem-se de maneira sustentável e serem realizadas de modo que, além de
garantir a subsistência das gerações atuais, garanta também a supressão de tudo
aquilo que irá carecer às gerações vindouras.
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A relação do Direito Agrário com a sustentabilidade decorre das intervenções
drásticas ao ecossistema natural, em decorrência da necessidade de extrair produtos
imprescindíveis ao estilo de vida dos seres humanos. Verifica-se que a relação se
torna conturbada ao enfrentar o problema da expansão agrícola de maneira
imprudente, vinculada ao fato de que a população continua a aumentar, exigindo
por sua vez o uso dos bens essenciais em uma escala que pode comprometer as
futuras gerações.
Não se costuma vislumbrar de maneira enfática, atitudes que questionem as
degradações que o sistema capitalista impõe ao meio ambiente e as atividades
agrárias intensificaram-se para suprir as necessidades básicas da humanidade. Diante
da questão apresentada, como o Direito Agrário pode ser aplicado para sanar os
conflitos entre o crescimento das atividades agrícolas e a garantia do
desenvolvimento socioeconômico responsável e equilibrado?
Compreender a relação da sustentabilidade com o direito agrário é a chave
para responder a esse questionamento, haja vista a necessidade de implantar
políticas setoriais e sociais que enfatizem a conscientização para que as atividades
agrárias sejam realizadas de modo sustentável buscando amenizar os efeitos da
produção em larga escala trazida pelo sistema econômico capitalista que carrega
consigo risco de danos ambientais e agrários de alta complexidade.
Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se o método da pesquisa
qualitativa, caracterizado por considerar a parte subjetiva do problema e se relacionar
com os aspectos qualitativos de uma determinada questão; no que tange à natureza
do trabalho, verifica-se que este se trata de uma pesquisa aplicada, uma vez que tem
como objetivo gerar conhecimento para a aplicação prática e dirigida à solução de
problemas que contenham objetivos anteriormente definidos; em relação aos
objetivos, a pesquisa exploratória foi utilizada como forma de explorar o problema
levantado a fim de fornecer informações para uma investigação mais precisa; quanto
aos procedimentos, configura-se o método utilizado como pesquisa bibliográfica
devido à realização de revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam
o trabalho científico.
Justifica-se assim a relevância do presente trabalho pela necessidade de
conscientizar o ser humano acerca do elo existente entre o mesmo e o meio
ambiente, tendo abordagem direcionada à fundamentalidade e materialidade de
direitos que, atualmente, mostram-se meramente formais. Além disso, destaca-se de
modo principal a sustentabilidade como paradigma hermenêutico que dá substância
à preservação natural e à pluralidade de indivíduos, culturas e necessidades em prol
do (re)encontro do homem com o meio ambiente e o resguardo ambiental às futuras
gerações.
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Diante do exposto, o presente trabalho de conclusão de curso objetiva
averiguar como o Direito - em especial, o ramo agrário - lida com o ideal de
sustentabilidade e de que forma a imposição de normas jurídicas influencia o
exercício de atividades agrárias a fim de se tornarem sustentáveis.
2.DIREITO AGRÁRIO NO BRASIL, EM ESPECIAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
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O Brasil é um dos maiores produtores agrários mundiais e o segundo país
que mais exporta esses produtos, desempenhando um papel importante na
economia global. De acordo com Eduardo Felisberto (2017), o direito agrário tratase de um conjunto de conceitos e regras legais projetados para disciplinar relações
jurídicas agrárias, econômicas e sociais decorrentes de atividades, empresas e
políticas agrárias nacionais, e para alcançar medidas sociais relacionadas e cumprir
as funções sociais da terra.
O modelo de ocupação agrária de Rondônia teve início na década de 1970 e
entrou em vigor após a política agrícola colonial do governo federal, sua
implementação coube ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA. Nos primórdios da colonização, os principais meios públicos de distribuição
de terras eram o Projeto de Colonização Integrada (PIC) e o Projeto de Assentamento
Dirigido (PAD) (INCRA, 2020).
No PIC, os colonos tinham a garantia da existência de instituições públicas
que asseguravam e orientavam todas as etapas do processo social e produtivo nos
assentamentos rurais. Portanto, o Estado auxiliava em certa medida na obtenção de
crédito, assistência técnica e social, produção e armazenamento. O objetivo era
racionalizar novos usos do solo para a produção agrícola relacionados aos mercados
regionais e nacionais. O público alvo do PIC foram trabalhadores migrantes de
diferentes partes do Brasil, sendo a maioria do sul e sudeste do Brasil (INCRA, 2020).
Com o auxílio do poder público aos assentados dos PICs, a disponibilização
de terras e o modelo de distribuição que "facilitava" a aquisição de terras tiveram
efeito multiplicador. A onda de imigração se intensificou, obrigando o governo a
desenvolver outra estratégia de alocação de terras: Projetos de Reassentamento
Direcionados (PADs).
A estratégia do governo no PAD inclui a alocação de terras para médios e
grandes proprietários/agricultores (pessoas físicas) e empresários rurais (pessoas
jurídicas) sem apoio governamental, com áreas de 250, 500 e 1.000 hectares,
respectivamente. Este modelo requer mais experiência em trabalho agrícola, recursos
financeiros e capacidade técnica/gestão para obter financiamento (COSTA SILVA,
2014).
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Normalmente, essas terras são concedidas por meio da Confirmação do
Contrato de Alienação de Terras Públicas (CATPs), que é utilizado em Rondônia para
prover terras para o desenvolvimento de projetos agrícolas, nos quais o beneficiário
deve investir e pagar a propriedade à vista. Nesse período, muitas propriedades não
foram pagas, muitas propriedades foram abandonadas e, posteriormente, ocupadas
por famílias sem-terra e movimentos sociais rurais. Atualmente, 106 áreas de conflito
são causadas em Rondônia, a maioria delas causada pelo CATPs (CPT, 2017).
Entre 1970 e 2007, o INCRA implantou diversas políticas de alocação de
terras em Rondônia, portanto, seu impacto numérico pode ser detalhado na tabela
abaixo:

Fonte: INCRA, 2013; Oliveira (2010); Costa Silva (2014); Dandolini (2018).
Entre 1970 e 2007, foram implantados 155 projetos de assentamento rural,
regularização fundiária e reforma agrária (Tabela 1), garantindo a concessão de terras
a 77.503 famílias em 5.503.662 hectares de terras. No entanto, 1970/1994
corresponde à distribuição de grandes quantidades de terras (73%) e Da família ao
assentamento (67%), este momento também mostra que o INCRA tem realizado
maior atuação institucional na gestão territorial de Rondônia (COSTA SILVA, 2014).
Do ponto de vista geoeconômico, a colonização agrícola causou novos usos
da terra e do território. Impactando a economia regional ao substituir a indústria
extrativista (castanha, pescado, borracha, mandioca, entre outros) em favor da
agropecuária (pecuária, café, milho, arroz, frutas), e, por conseguinte, o sistema do
mercado de terras.
Em termos de uso da terra, a pecuária e a exploração madeireira têm causado
aumento do desmatamento, pressionando áreas protegidas e/ou que não estão em
processo de comercialização para modernização agrícola. Além do impacto sobre o
meio ambiente, há conflitos agrícolas cada vez mais graves envolvendo posseiros,
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fazendeiros, madeireiros, indígenas, quilombolas e seringueiros, que continuaram a
perseverar, compondo a geografia agrária de Rondônia.
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Assim, o direito agrário pode proporcionar um bom crescimento, devido a
sua abrangência, já que no Estado de Rondônia há cultivo diverso, tendo por insumos
produtos como cacau, anato e a um grande número de laticínios, que o levaram ao
agronegócio nacional, sendo o segundo maior produtor da Região Norte. Soja e
milho dominam a produção de cereais do estado, representando mais de 90% dela
(ROMARIZ, 2017).
Conforme apurado por Cristiano Romariz (2017), em Rondônia há 1.124
propriedades rurais produtoras de soja, com um total de 260 mil hectares plantados,
estimando uma produção em torno de 829 a 854 mil toneladas de grãos para a safra
de 2016/2017.
No Brasil, nenhuma outra região tem mais áreas potenciais disponíveis do
que a região amazônica. Em Rondônia, a economia ocupa a maior posição
representativa no setor agropecuário. Nas últimas décadas, a terra tem sido uma
disputa entre diversos setores do agronegócio (principalmente pecuária de corte e
soja) e agricultores, nações e comunidades tradicionais da Amazônia.
No entanto, apesar dessa alta produtividade é necessário voltar o olhar para
questões como a sustentabilidade, visto que o meio ambiente é afetado. Mas o que
seria isso? De acordo com Lana Magalhães (2018), sustentabilidade é a capacidade
de manter ou preservar um processo ou sistema. O termo sustentável deriva do
latim sustentare, que é um meio de manutenção, suporte, preservação e cuidado. O
conceito de desenvolvimento sustentável envolve comportamentos relacionados à
natureza. Além disso, pode ser aplicado a todo o planeta.
Nisso, a abrangência do conflito agrário é de grande importância na Região
Amazônica do Brasil por se tratar de uma grande área que inclui vários grupos sociais
e étnicos, e o uso de suas terras e território é permeado pela lógica comunitária que
fortalece sua cultura e território. Portanto, eles formam um mosaico de regiões que
se opõem à racionalidade dominante do agronegócio global. Nesse caso, eclodiram
conflitos de terra e, em grande medida, massacres de trabalhadores rurais
acampados em suas áreas de resistência.
Desse ponto de vista, a análise prioriza o processo agrário em Rondônia, que
é considerado um setor da Federação Brasileira, com crescente mortalidade e
conflitos territoriais diante a agricultura. O objetivo da análise é localizar o papel
desempenhado pela Amazônia em relação à modernização da agricultura brasileira,
especialmente no que se refere ao estado da fronteira agrícola e às metamorfoses
559

www.conteudojuridico.com.br

territoriais relacionadas ao acesso à terra. Consequentemente, a primeira seção
examina os recursos conceituais utilizados para compreender a transformação e
inclusão da Amazônia na dinâmica geoeconômica do centro-sul do Brasil, a partir da
década de 1960, quando o Estado estava presente nas políticas públicas que
acabaram por transformar a região nos aspectos socioeconômicos e territoriais.
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3.O USO DOS AGROTÓXICOS FRENTE À SUSTENTABILIDADE
A implementação da política da Revolução Verde para os cultivos
geneticamente modificados, o aumento de “organismos prejudiciais” nas lavouras,
os subsídios ao crédito agrícola e a isenção de impostos são fatores que têm levado
ao aumento do consumo de agrotóxicos. Além desses fatores, há também
fiscalização estatal insuficiente sobre seu uso e a falta de políticas para reduzir o uso
de agrotóxicos e estimular a produção agrícola ecológica.
O uso de fertilizantes artificiais perturba o equilíbrio e a vida existente no
solo, uma vez que faz aumentar a taxa de decomposição de matérias orgânicas,
conduz à degradação de sua estrutura, à maior vulnerabilidade à seca e diminui a
eficácia produtiva (WALTERS-BAYER, 1999; GLIESSMAN, 2005).
A pobreza do solo significa que mais fertilizantes químicos precisam ser
usados, o que tem levado ao aumento da resistência das pragas aos agrotóxicos, por
isso seu uso nas plantações também tem aumentado o uso de sementes
transgênicas, que são modificadas geneticamente para serem mais resistente ao
agrotóxico que se costuma usar para determinada plantação devido a determinada
praga. Não se sabe ainda os efeitos a longo que os alimentos transgênicos podem
ter sobre a saúde humana. Há até alguns estudos sobre hormônios e afins a
respeito. Desta vez, os custos de produção aumentaram e a produção de alimentos
diminuiu devido à degradação dos recursos naturais.
Tendo em vista questões relacionadas à perda de biodiversidade, pobreza
do solo, desertificação, erosão, poluição ambiental e biológica de pesticidas,
mudanças climáticas e exploração predatória de recursos naturais, altos insumos
externos, acadêmicos relacionados às ciências agrícolas, etc. Focado em discutir um
modelo agrícola que permita a proteção dos recursos já disponíveis, sem descurar os
avanços tecnológicos que vêm se integrando na vida dos agricultores.
O uso de agrotóxicos no país teve início na década de 40 e adquiriu maior
expressão no final dos anos 60, período marcado por incentivos à modernização da
agricultura. Nesta época, o crédito agrícola passou a ser condicionado à aquisição de
insumos químicos, o que promoveu a vasta difusão do uso de agrotóxicos na
produção agrícola (SOARES, 2010).
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Atualmente, os agrotóxicos são amplamente empregados nos sistemas
agrários brasileiros a fim de elevar o potencial produtivo e, por conseguinte, o
retorno econômico da atividade agrícola (ALTIERI et al., 2012). Centrada em ganhos
de produtividade, a política agrícola adotada no país subsidia programas de
modernização da agricultura a partir de programas de crédito agrícola e subsídios
para a compra de insumos (BERNSTEIN, 2011; ALTIERI et al., 2012). Assim, o país
compõe o complexo agroindustrial mundial por meio do fornecimento de matériasprimas e do crescente consumo de insumos agrícolas (BERNSTEIN, 2011).
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No ano de 2010, o Brasil contribuiu com 19% do consumo mundial de
agrotóxicos, sendo que nos dez anos anteriores o mercado brasileiro destes produtos
apresentou um índice de crescimento de 190%, muito acima do índice do mercado
mundial, que cresceu 93% no mesmo período (ANVISA, 2012).
O uso de agrotóxicos concentra-se nas regiões em que o agronegócio é
predominante. Em relação ao mercado interno, sobressaem-se as regiões Sul e
Centro-Oeste. Um levantamento do uso de agrotóxicos nos municípios brasileiros a
partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo
2006, demonstrou que a região Norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina
obtiveram destaque pelo uso proeminente destes produtos (BOMBARDI, 2011) e,
mais recentemente, destacaram-se entre os dez Estados brasileiros de maior
incidência de produtos ilegais (FRAGA, 2012).
Não obstante, ao par do incremento dos níveis produtivos, o emprego de
tais produtos na produção agrícola implica em situações de degradação do ambiente
e dos recursos naturais, riscos à saúde pública e insegurança alimentar (ALTIERI et al.,
2012). Assim, a estrutura agrícola moderna, que subsidiou o crédito agrícola e
estimulou o uso de agrotóxicos, negligenciou as deficiências estruturais e
institucionais para a implementação destas novas tecnologias, assim como as
debilidades das instituições protetivas do meio ambiente e da saúde pública,
promovendo, desta forma, situações de vulnerabilidade e risco (SOARES e PORTO,
2007).
A partir dessa situação, constata-se que o atual modelo de agricultura
representa um processo de insustentabilidade ambiental, pois resulta em danos
imediatos ou tardios ao meio ambiente e à saúde da população (PIGNATI et
al., 2007).
As consequências socioambientais do modelo de desenvolvimento agrícola
baseado no uso de agrotóxicos e insumos demonstram a necessidade de se
estabelecer medidas de caráter precaucionais relacionadas ao uso destes produtos.
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Assim, a redução do uso de agrotóxicos, a suspensão do uso de substâncias que
ameacem a segurança ocupacional e alimentar, assim como a redução dos níveis de
toxicidade e periculosidade destes produtos, são medidas essenciais para que se
estabeleçam melhorias na qualidade ambiental e na saúde da população (IBGE,
2012).
Nos últimos anos, o número de adeptos dos alimentos orgânicos no Brasil
vem crescendo, impulsionado pela demanda gerada pelo mercado consumidor em
busca de alimentos que não contenham agrotóxicos. De acordo com o Censo
Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), apenas 1,80% das instituições agrícolas
cadastradas utilizam a agricultura orgânica. Nesta parte, as atividades estão
distribuídas da seguinte forma: pecuária e outros animais (41,7%); lavouras
temporárias (33,5%); lavouras permanentes (10,4%), jardinagem/cultivo de flores
(9,9%) e produção florestal (3,8%).
A agricultura ajustada é descrita como um conjunto de técnicas de produção
que surgiu em meados do século XIX, denominado Segunda Revolução Agrícola, que
foi realizada com o apoio da introdução de fertilizantes químicos por Liebig. Depois
da guerra, o sistema foi ampliado, usando sementes geneticamente modificadas para
aumentar a produtividade, bem como pesticidas (pesticidas e fertilizantes) e
máquinas agrícolas. Os agricultores dependem da tecnologia/recursos/capital do
setor industrial. Devido ao seu fluxo unilateral, o meio ambiente se deteriora e o
capital diminui, resultando em uma situação insustentável no longo prazo (EHLERS,
1999).
A "Revolução Verde" que ocorreu na agricultura após o fim da Segunda
Guerra Mundial foi caracterizada principalmente pelo uso em grande escala de
matérias-primas químicas para aumentar a produtividade agrícola. Embora essa
mudança de paradigma na agricultura tenha nascido em países desenvolvidos, as
pessoas têm interesse em divulgá-la pelo mundo, alegando que ela pode eliminar a
fome. Todo o pacote de tecnologia (sementes melhoradas, fertilizantes e pesticidas)
foi vendido para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Após 50 anos,
surgiram alguns problemas, como: pragas resistentes a pesticidas; poluição da água,
solo e alimentos; eliminação de inimigos naturais; erosão do solo, compactação e
salinização; e o êxodo rural devido à mecanização da produção (ROSSET, 1995;
WATANABE, 2000).
Embora o modelo agrícola implantado por meio da “Revolução Verde” tenha
ajudado a registrar continuamente a produtividade agrícola e aliviado a pressão do
desmatamento nas áreas locais, ainda não se transformou em um modelo sustentável
(PRIMAVESI, 2001). Dada a permanência da produção do ativo, a sustentabilidade do
sistema agrícola exige o uso racional dos recursos naturais. Os modelos agrícolas
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tradicionais requerem insumos industriais contínuos (fertilizantes químicos,
pesticidas químicos, etc.) para manter o sistema, o que leva à baixa eficiência
energética (GLIESSMAN, 2000).
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Há sistemas já implementados no estado de Rondônia, como
agrosilvipastoril, uma opção tecnológica de integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), que vai combinar intencionalmente árvores, pastagem, gado e plantio dentro
de uma lógica de rotação, para não desgastar o solo, dando tempo a ele para se
recuperar. É uma opção mais cara no começo, mas que a longo prazo é mais lucrativa,
benéfica e menos prejudicial (CRUZ, 2017).
A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é uma estratégia produtiva
que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais em uma
mesma área. A consorciação, e rotação de culturas ou a rotação de culturas podem
ser realizadas, de forma que todas as atividades sejam mutuamente benéficas. Essa
forma de sistema integrado visa otimizar o uso do solo, aumentar a produtividade,
diversificar a produção e produzir produtos de qualidade. Isso reduz a pressão para
abrir novas áreas (CRUZ, 2017).
O sistema agrosilvipastoril é uma opção tecnológica de integração lavoura,
pecuária e floresta (ILPF), que consiste em combinar deliberadamente árvores,
pastagens e gado na mesma área e ao mesmo tempo. A aprovação da Lei 708/07 (02
de abril de 2013), que institui a Política Nacional de Integração da ILPF no Brasil,
reforça o crescente interesse pelo uso de sistemas de produção sustentáveis. O ILPF
é proposto como uma estratégia de produção que incorpora nos seus conceitos de
referência os principais elementos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente
económico, social e ambiental. Com a crescente preocupação com o meio ambiente
e as relações pecuárias, surge o desafio de estabelecer sistemas de produção
sustentáveis, e os sistemas florestal e de pastagem se encaixam como uma prática
capaz de atender a esses elementos (CRUZ, 2017).
Para o gado, o benefício direto é o conforto térmico do animal. A presença
de árvores (devidamente colocadas na pastagem) pode proteger os animais dos
efeitos adversos do clima, impactando positivamente na produtividade e na saúde
animal. Espera-se que o gado amigo do ambiente produza animais saudáveis. Dessa
forma, os produtores podem melhorar a imagem da pecuária, que é uma excelente
oportunidade de comercialização de formas de produção, produtos e seus derivados,
em linha com a tendência mundial: produtos ecologicamente corretos, benéficos à
sociedade e tendências econômicas são viáveis.
Tem-se como exemplo:
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Os irmãos José Carlos Pignaton e Saulo Pignaton estão
promovendo uma verdadeira revolução produtiva em
Rondônia com a adoção da Integração Lavoura-Pecuária (ILP).
O sistema está implantado na Fazenda Santa Maria, em Rio
Crespo, a 198 km de Porto Velho. São 4.500 hectares em que 2
mil hectares são agricultáveis, apenas 800 estão ocupados por
pastagens, mas com isso se produz 68,5% mais carne do que
em 2015. Quando implantaram a ILP, a lotação era de 1,33 UA
(unidade animal) e a produção de 6,91 arrobas por hectare
(@/ha). Em 2016, esses índices subiram e devem chegar a 3,67
UA e 28,5@/ha em 2020 (EMBRAPA RONDÔNIA, 2020).
O Engenheiro Agrônomo da Embrapa Rondônia Frederico Botelho disse que
a integração das fazendas em Rondônia está em linha com a realidade do estado,
uma das principais atividades do estado é a pecuária. O ILP de Rondônia foi
estendido para áreas de pastagens degradadas, aumentando a produtividade e
eficiência dessas áreas. No estado, Botelho destacou dois tipos principais de
integração: integração por fazendeiros que restauram pastagens com o plantio de
lavouras; agricultores de outras regiões, que vivem em áreas degradadas de
pastagens, com foco na agricultura, nesse meio tempo, a incorporação de gado em
seu sistema e o uso de áreas ociosas aumentaram a receita (CRUZ, 2017).
Na região amazônica, a eficiência do uso da terra é limitada e a exploração
pecuária é baseada no uso mínimo de insumos. Assim, a degradação das pastagens,
expressa pela baixa capacidade de manter os animais em uma área, resulta no
abandono de terras e na abertura de novas áreas com o simples corte e queima da
mata nativa. Esse fato contribui para a redução das reservas florestais nativas, perda
de biodiversidade e aumento das emissões de CO2 para a atmosfera.
A estratégia para evitar novas aberturas e desmatamento é reformar,
reconstruir ou renovar pastagens ao invés de incorporar novas áreas. Como uma
alternativa aos sistemas tradicionais de restauração/melhoria de pastagens, sistemas
agrossilvipastoris, recentemente chamados de Sistema Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF), têm sido propostos como uma abordagem sustentável para o
problema (CRUZ, 2017).
Em Rondônia há necessidade de aprimorar a geração de informações
tecnológicas voltadas para o setor produtivo rural, oferecendo soluções adequadas
e sustentáveis para a região, levando em consideração o bioma. Em Rondônia,
cientistas da unidade e parceiros estão realizando um estudo de longo prazo no
campo experimental da Embrapa Rondônia para avaliar e validar modelos ILPF para
a região. O objetivo é avaliar o sistema ILP e variedades de sistemas ILPF que
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abrangem diferentes arranjos espaciais de genótipos de eucalipto co-cultivados com
lavouras e pastagens, a fim de definir um modelo ILPF para a pecuária leiteira na
região. As informações geradas por este projeto, além de serem utilizadas pelo setor
técnico e produtores rurais, também serão úteis na promoção e implantação do
programa ABC em Rondônia.
4.DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO PRINCÍPIO LEGAL
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Em virtude de os princípios do Direito relacionados com a questão ambiental
serem, acima de tudo, construções doutrinárias que podem ser inferidas dos textos
legais, a sua quantidade e denominações podem variar de autor para autor.
Conforme Celso Antônio Pachêco Fiorillo, os princípios referidos são estes:
desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, prevenção, participação e
ubiquidade (FIORILLI, 2014).
De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a definição mais aceitável para desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da atual geração de forma que não
comprometa a capacidade de atender as necessidades das gerações vindouras. Logo,
trata-se do desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (WWF, 2020).
Para atingir esse objetivo, o desenvolvimento sustentável depende do
planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são limitados. Assim,
esse conceito representa uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva
em consideração o meio ambiente.
O desenvolvimento é frequentemente confundido com crescimento
econômico, que depende do crescimento do consumo de energia e de recursos
naturais. Esse tipo de desenvolvimento costuma ser insustentável, uma vez que leva
ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende.
A atividade econômica pode ser estimulada em detrimento da base de
recursos naturais de um país. Esses recursos dependem não apenas da existência
humana e da biodiversidade, mas também do crescimento econômico. De fato,
sustentabilidade sugere qualidade em vez de quantidade, com menor uso de
matérias-primas/produtos e maior reutilização e reciclagem.
Ademais, verifica-se também o princípio do poluidor-pagador como
mecanismo de proteção ambiental. O objetivo desse princípio é forçar o setor
privado a internalizar os custos ambientais de produção e consumo na forma de
recursos ambientais degradados e escassos.
565

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O reconhecimento pela Constituição Federal do direito fundamental e
universal ao meio ambiente ecologicamente sustentável (Art. 225) não exime as
comunidades de exercer atividades econômicas potencialmente poluidoras, pois
serão toleradas por fornecerem produtos e serviços básicos à população. Mas, de
acordo com o art. 170, VI do CC e o art. 225 da Constituição Federal e princípios
como o desenvolvimento sustentável, é obrigatório que tais ações tomem medidas
eficazes que eliminem ou reduzam seu potencial degradante e, assim, evitem danos
ao meio ambiente. Caso contrário (por falta de tecnologia e conhecimento, ou por
falhas acidentais ou deliberadas no processo), favorecem o reparo completo dos
danos não causados. (BRASIL, 1988)
Desse modo, entende-se que serve para adequar o empreendimento
potencialmente degradante ao direito de todos a usufruir de um ambiente saudável,
adotar medidas e procedimentos técnicos e tecnológicos (principais cuidados) que
visem prevenir ou minimizar os impactos negativos das atividades, e no futuro
definitivo, se puder ser evitado, use ferramentas eficazes de responsabilidade civil e
compensação de danos para restaurar a qualidade ambiental anterior, compensação
ou responsabilidade (JACOBI, 2003).
As medidas preventivas e contramedidas descritas acima têm um custo
elevado. Se esse custo for suportado pelo estado e/ou sociedade, ocorrerão
externalidades ambientais. Mas se esse custo for capturado pela fonte de poluição,
as externalidades ambientais serão internalizadas. O princípio do poluidor-pagador
exige que os custos de prevenção da poluição e controle do uso de recursos naturais,
bem como os custos de reparação de danos inevitáveis ao meio ambiente ("custos
de poluição") sejam inteiramente suportados pelo condutor da atividade econômica
potencial ou, de fato, eles internalizam os custos da poluição em vez de externalizálos para o estado e, consequentemente, para a sociedade (BECHARA, 2020).
Com o apoio do princípio do poluidor-pagador, o Estado é responsável pelo
processo de internalização das externalidades ambientais, formulando e aplicando
normas que determinem que as entidades econômicas sejam obrigadas a tomar
medidas de prevenção e reparação aos seus próprios custos e problemas ambientais.
Diante disso, constata-se que é estipulado pelo princípio que quem utiliza
recursos ambientais deve arcar com os custos, e a ausência destes acarreta a
imposição de taxas abusivas, de modo que os poderes públicos e terceiros não sejam
afetados pela responsabilidade alheia.
O princípio do poluidor-pagador leva em consideração a escassez de
recursos ambientais e, portanto, sua produção e consumo serão refletidos, ora em
relação à sua degradação, ora à sua escassez. Além disso, o uso gratuito dos recursos
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ambientais pode levar ao enriquecimento ilícito, visto que embora o meio ambiente
seja um bem pertencente a todos, grande parte da comunidade não aproveita
devidamente recursos específicos ou nem mesmo possui acesso (BECHARA, 2020).
Ao abordar o meio ambiente, a Constituição Federal se fundamenta no
princípio da prevenção, que é aquele que determina a adoção de políticas públicas
de defesa dos recursos ambientais como uma medida de cautela no que diz respeito
à degradação ambiental.
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A Lei nº 6.938/81 também incorpora o princípio da precaução estipulando
nos incisos III, IV e V do art. 4º que a política ambiental brasileira visa a estabelecer a
qualidade e os padrões normativos relacionados ao uso e gestão dos recursos
ambientais, à pesquisa sobre o uso racional dos mesmo, ao desenvolvimento de
tecnologias nacionais, bem como disseminar técnicas de gestão, a conscientização
do público sobre a necessidade de manter a qualidade ambiental e o equilíbrio
ecológico. (BRASIL, 1981)
A referida legislação inclui ainda o uso racional do solo, subsolo, água e ar,
o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, a proteção dos
ecossistemas e a proteção de áreas representativas, incentivos à pesquisa,
monitoramento da qualidade ambiental, proteção de áreas ameaçadas de
degradação e realização da educação ambiental em todos os níveis de ensino,
incluindo a educação da comunidade, que tem por objetivo capacitá-los a participar
ativamente da proteção do meio ambiente.
O princípio da participação está previsto no art. 225, § 1º, VI, da CF/88. Os
cidadãos não contam apenas com seus representantes políticos para participar da
gestão ambiental. Eles desempenham um papel ativo na proteção do meio ambiente,
tendo o direito de serem informados e educados (essa é uma responsabilidade do
poder público) para que possam intervir ativamente na gestão ambiental, e isso pode
ser feito por meio, por exemplo, de audiências públicas. (BRASIL, 1988)
O princípio da ubiquidade ou transversalidade objetiva explicar qual a
finalidade da proteção ao meio ambiente no trato com os direitos humanos, haja
vista que qualquer atividade jurídica ou política sobre qualquer assunto ou obra deve
levar em conta a preservação da vida, principalmente sua qualidade. Dessa forma,
estabelece-se que, sempre que houver necessidade de formular políticas, ações,
legislações sobre qualquer tema, atividade, trabalho, etc. Devem ser levados em
consideração os objetivos de proteção ambiental no centro dos direitos humanos
(BAYER, 2013).
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Diante dos princípios supracitados, comprova-se que o Poder Judiciário deve
recorrer efetivamente aos mesmos para que haja uma harmonização da legislação
ambiental e também a garantia de que seja garantido o direito humano fundamental
de ter acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Para Reiner Schmidt e Wolfgang Kahl (BASSO, 2014), sustentabilidade
significa, no conceito dos três pilares, em sentido amplo, o direito ao
desenvolvimento econômico e social, em especial dos países em desenvolvimento,
sem que os interesses ecológicos sejam desarrazoadamente afetados de forma
adversa, tendo em vista as futuras gerações. Conforme esses autores, esse conceito
“amplo” ainda não é um conceito jurídico de sustentabilidade. Para eles, a
sustentabilidade do Direito Agrário, ou seja, em sentido estrito, significa a proteção
e segurança a longo prazo das bases naturais da vida.
O presente trabalho tem a intenção de focar na sustentabilidade ambiental,
devido a questão de o agronegócio acabar afetando muito o meio ambiente, se não
for feito de maneira correta, sendo assim relacioná-los, visto que a sustentabilidade
ambiental visa abranger a conservação do meio ambiente.
A monocultura apresenta-se como sistema bastante simples e
economicamente lucrativo, uma vez que possibilitou a simplificação da organização
do trabalho, a desnecessidade de mão-de-obra qualificada e de coordenação
cuidadosa das diversas atividades desempenhadas na propriedade rural. A floresta
natural, vista como sistema caótico e economicamente inútil ao ser humano, deveria
dar lugar a sistemas passíveis de serem administrados de modo a produzir o que
fosse mais necessário ao homem de modo uniforme e objetivo. A diversidade daria
espaço a espécies isoladas de mesma faixa etária protegidas de pragas por meio da
utilização de insumos externos (EHLERS, 1999; GLIESSMAN, 2005).
Miguel Altieri (2004, p. 65), engenheiro-agrônomo, esclarece que a “[...]
agricultura sustentável geralmente refere-se a um modo de fazer agricultura que
busca
assegurar
produtividades sustentadas a longo prazo, através do uso de práticas de m
anejo ecologicamente seguras”, para isso é necessário direcionar pesquisas para
que apontem não apenas o caminho da maior produtividade, mas que considerem
a estabilidade e a manutenção dos sistemas ecológicos afetados pela atividade
agrária.
A agricultura sustentável pauta-se na manutenção dos recursos naturais, no
mínimo impacto ambiental, no menor uso de insumos artificiais, na consecução de
melhores resultados para os produtores rurais, no atendimento à demanda
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por alimentos, proporcionando ainda o bem-estar social ao produtor, à sua família
e à comunidade.
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Para que se alcance a sustentabilidade na produção agrária é necessário
assegurar
condições adequadas para
o desenvolvimento
das plantas
por meio do manejo de matéria orgânica, utilizando fertilizantes externos apenas
de modo complementar, além de adotar a tecnologia mais adequada a cada
tipo de área, considerando não somente o produto a ser cultivado, mas o
clima, a disponibilidade de água, as condições do solo, e as carências da
população local (VOGTMANN, WAGNER, 1987).
A preservação dos recursos naturais não deve significar um entrave absoluto
ao desenvolvimento. Ao contrário, o objetivo é garantir uma vida humana
digna. Neste sentido ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2009, p. 36):
Devemos lembrar que a ideia principal é assegurar
existência digna, através de uma vida com
qualidade. Com isso, o princípio não objetiva impedir
o desenvolvimento econômico. Sabemos que a
atividade econômica, na maioria das vezes, representa
alguma degradação ambiental. Todavia, o que se
procura é minimizá-la, pois pensar de forma contrária
significaria dizer que nenhuma indústria que venha a
deteriorar o meio ambiente poderá ser instalada, e essa
não é a concepção do texto. O correto é que as
atividades sejam desenvolvidas lançando-se mão dos
instrumentos existentes adequados para a menor
degradação possível.
O princípio da preservação do ambiente, a fim de refletir o binômio
preservação da natureza e qualidade de vida, reputa-se atendido quando, no
desempenho da atividade, o produtor se preocupa com a manutenção da
diversidade biológica, do potencial produtivo do solo, das condições climáticas, e da
disponibilidade de recursos naturais.
Nesse contexto, o controle ambiental das atividades humanas se faz
necessário e urgente uma vez que perpassa o uso equilibrado e racional dos recursos
ambientais disponíveis, por meio de normas de aplicação imediata que limitem sua
utilização, e não princípios de utópico alcance. (LEITE, AYALA, 2004).
Em um contexto em que a transição industrial prol capitalismo não é uma
escolha, e sim, uma consequência natural da evolução societária e um caminho
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aparentemente sem via reversa, o uso racional dos recursos disponíveis deve
ser analisado sob a perspectiva do efeito bumerangue (BECK, 1999), segundo
o qual os males praticados ao meio ambiente, mesmo quando não perceptíveis no
momento no qual são praticados, trarão resultados às futuras gerações, podendo
cercear seu direito a um meio ambiente sadio e equilibrado e até à sua própria
existência.
Trata-se da possibilidade de volta dos efeitos de atos praticados por outros,
em épocas diversas, com o potencial de ocasionar a destruição em massa ou
diminuição significativa da qualidade de vida no decorrer dos anos.
Por suas possíveis graves consequências, tais interesses e necessidades,
mesmo futuras, devem ser tuteladas no presente pelo Estado. Isto porque, a
tradicional perspectiva antropocêntrica dos direitos, a qual separa de forma
inequívoca o homem da natureza na qual está inserido, passa a dar lugar a um novo
enfoque que resgata a dimensão humana compreendida na natureza e vice-versa.
A definição de pós-modernidade deve ser cristalizada neste contexto, como
o desenvolvimento social para uma consciência ambiental que modifique a ordem
jurídica, social e econômica existente (GIDDENS, 1991). Consolida-se, desta feita,
uma nova relação humana com os meios de produção, mudando o pensamento
capitalista em favor da proteção e da conservação da natureza, para o
desenvolvimento sustentável e paritário de toda a sociedade, deixando uma herança
benéfica às futuras gerações (LÖWY, 2005).
Em razão das possíveis consequências das atividades humanas desenvolvidas
no contexto da sociedade de risco, normas nacionais e internacionais consolidaram
a jurisdicionalização da proteção dos interesses e necessidades das atuais e futuras
gerações, integrando-as com a obrigação de proteção, sustentabilidade e
melhoramento do meio ambiente natural existente.
No âmbito nacional, em que pese os direitos socioambientais, ditos “novos
direitos”, como a proteção ao meio ambiente, à cultura, aos povos indígenas e
quilombolas e à função socioambiental da propriedade, se encontrarem
constitucionalmente consagrados, deve se buscar a plena efetivação desses direitos.
Para tanto, eles devem ser interpretados de forma sistêmica e englobante, de forma
inter e transdisciplinar (SANTILLI, 2006). Essa percepção visa assegurar uma existência
digna, através da garantia de uma vida com qualidade. Não se trata de impedir o
crescimento econômico, posto ser sabido que a atividade econômica, na maioria das
vezes, representa alguma degradação ambiental. Trata-se, no entanto, de procurar
minimizar seus efeitos colaterais das atividades desenvolvidas, lançando-se mão dos
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instrumentos existentes adequados para a menor degradação possível (FIORILLO,
2009).
A jurisdicionalização de preceitos ambientais na amplitude de sujeitos
indeterminados, como busca de um desenvolvimento econômico capitalista,
resguardando os direitos fundamentais e sociais. O (des)envolvimento da sociedade
e do Estado para a construção igualitária de oportunidades, principalmente, no que
tange os trabalhadores rurais.
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O manejo produtivo nesse viés, entrelaçado com a sustentabilidade, em
confronto ao agronegócio e a produção extrativista de desequilíbrio e desrespeito
ambiental, social e de direitos fundamentais.
O meio ambiente além de fonte de exploração capitalista, e do manejo
predatório para a produção agrícola. O meio ambiente como fonte vital e de
(des)envolvimento individual de (re)construção de identidade de indivíduos, em
conformidade com a pós-modernidade capitalista, mas também, a
transconstitucionalidade de direitos fundamentais pelo resguardo ambiental.
De modo que, a agroecologia surge como um conjunto de procedimentos
que visa a compreensão e integração dos recursos naturais como fomento à
produção agrícola sustentável. Trata-se, aqui, além do modismo de economia
produtiva que constantemente resolve problemas que as competentes pesquisas
agrárias veem-se cerceadas pelo alto custo tecnológico. Mas na ruptura da visão
tradicional e costumeira, que constrói uma engrenagem social, a ser referendada
pelas políticas públicas e estatais de fomento à produção sustentável.
Portanto, a agroecologia tem uma visão integral e integradora de aspectos
sociais, políticos, econômicos e Estatais no melhoramento técnico pautado pela
sustentabilidade. Proporciona-se assim, uma práxis social, intelectual e política que
ao Estado e as políticas econômicas no readequamento produtivo.
A agroecologia pela prática de manejo produtivo sustentável é na verdade
uma forma de englobamento de setor em déficits de direitos fundamentais ao
desenvolvimento capitalista.
O capitalismo como assevera-se em momento oportuno neste trabalho, tem
como principal característica a segregação, opressão e marginalização da sociedade.
Nesse sentido, os indivíduos são expropriados da força de trabalho e depois do meio
ambiente antes como condição vital, agora como condição econômica. São,
portanto, constantemente olvidados pelo Estado e têm seus direitos fundamentais
negligenciados.
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Ao se pôr em prática um desenvolvimento sustentável, que procura o
equilíbrio ambiental na mesma proporção de equiparação de oportunidades,
encontra-se um desenvolvimento social de direitos fundamentais destes indivíduos,
que outrora foram marginalizados pelo capital e o Estado moderno.
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Acredita-se, nesse sentido, que por meio da agroecologia e da
sustentabilidade, a elevação de níveis de qualidade social em um Estado pautado
pela desigualdade emergente da intensa produção capitalista excludente.
Praticar e promover a sustentabilidade no agronegócio é o valor intrínseco
das atividades da Agrária.
5.A SUSTENTABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO AGRÁRIO
O desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios da atualidade, e
isso se tornou comum. Embora o tema apareça, a definição exata do que é
verdadeiramente sustentável ou insustentável em nossa sociedade ainda não é
totalmente clara e pacífica. Não há dúvida de que o uso usual deste termo causará
mau uso, falta de profundidade e vai contra as verdadeiras intenções da pessoa que
criou o termo, portanto, a conceituação mais adequada precisa ser resgatada.
A sustentabilidade é um tema que abrange todas as áreas do conhecimento
humano, levando a mudanças drásticas no paradigma de quem tenta ajustar sua
perspectiva para formar a espinha dorsal desse conceito. A atividade agrária não é
diferente, até porque se trata essencialmente do ambiente natural, interferindo
fundamentalmente no ambiente natural, de forma a extrair produtos vitais para o
estilo de vida humano nos dias de hoje.
Em princípio, essa questão imperativa se limita ao campo da moralidade,
porque as normas jurídicas também começaram a refletir essa preocupação, então
ela terá impacto no direito. É por isso que a sustentabilidade continua a operar em
todos os aspectos dentro do âmbito que afeta a realidade e as atividades humanas,
significando também um avanço no paradigma das regras de conduta que lhe são
aplicáveis. Em outras palavras, a busca pela sustentabilidade requer inovação no
campo das atividades agrícolas e nas legislações que se aplicam a essas atividades
ao mesmo tempo (JACOBI, 2003).
Nas últimas duas décadas, o tema sustentabilidade tem sido amplamente
discutido e desde o início está envolvido nas atividades agrárias. No entanto, poucos
estudos conceberam essa conexão de uma perspectiva jurídica. Como mencionado
acima, essa lacuna precisa ser preenchida porque é um dos maiores desafios do
nosso tempo, e todo esforço cognitivo é eficaz para superá-lo.
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Sustentabilidade não significa apenas a consideração do meio ambiente, mas
também a consideração de métodos econômicos diferenciados, mas a integração de
vários fatores (econômicos, sociais, ambientais, políticos, morais, etc.). Os fatores
devem coexistir no campo mais amplo do conhecimento. Da mesma forma, não se
pode admitir que simples “façanhas” sejam ditas “sustentáveis” porque o termo
raramente é utilizado em estratégias de marketing, pois para obter essa qualificação,
sempre é necessária uma série de atividades complexas (JACOBI, 2003).
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Nessa linha de pensamento, pode-se concluir que, além da necessidade de
considerar fatores econômicos, sociais e ambientais, não há consenso sobre o
conceito de sustentabilidade, mesmo que não seja o único fator a ser considerado.
Para efeito desta pesquisa, será considerada a combinação destes três fatores, além
disso, será verificado o fator "moral", pois em nossa opinião, acompanhado por
alguns dos autores supracitados, existe apenas um paradigma moral, que pode
favorecer o ato de integrar fatores econômicos, sociais e ambientais (CLARO, Priscila;
CLARO, Danny; 2014).
Ética comumente usada com base no utilitarismo ou baseada no
individualismo extremo (portanto, não prestando atenção às criaturas que existem
em torno de "eu"), não parece suficiente subverter os valores necessários para
alcançar a sustentabilidade.
O Direito não pode se omitir no que diz respeito à tutela ambiental, haja vista
que é uma ferramenta essencial para impor condutas e estabelecer padrões éticos
que permitam superar o desafio de usufruir a terra sem promover efeitos desastrosos
ao meio ambiente.
O Brasil possui, desde a década de 1970, legislações que regulamentam o
registro, a produção, o uso e o comércio dessas substâncias em seu território. Além
da relativa frouxidão, que marca tais processos, exemplificada pela liberação de
produtos proibidos em diversas regiões do planeta, a grande fragilidade está na
fiscalização e nas medidas adotadas para que tais legislações sejam cumpridas
(ALBUQUERQUE e LOPES,2018).
Se faz necessário realizar atividades agrárias que sejam sustentáveis, a fim de
não só fornecer alimentos, mas também possibilitar os benefícios das gerações
futuras. A lei não pode ignorar essa necessidade pois é uma ferramenta necessária
para implementar comportamentos e estabelecer novos paradigmas éticos.
Após essas ideias básicas sobre o conceito de sustentabilidade, chega-se à
sua relação com a produção agrária. Para tanto, é necessário primeiro expor o
conceito de operacionalização do conceito no ramo do direito diretamente
573

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

relacionado às atividades agrárias e, em segundo lugar, na segunda parte, serão
verificadas especificamente as consequências jurídicas do cumprimento da
sustentabilidade na produção agrária.
De fato, as atividades agrárias são desenvolvidas de acordo com a natureza,
portanto, o “Direito Agrário” sempre esteve relacionado ao meio ambiente. Nesse
momento, a produção deve ser realizada de acordo com os requisitos do fabricante.
Causou "transtorno para destruir florestas e substituir florestas com agricultura".
Além disso, "Os resíduos das empresas agrícolas não devem poluir rios ou oceanos,
a propriedade da terra deve ser exercida de acordo com a natureza" (BASSO, 2014).
Apesar de os dados serem favorável ao agronegócio no Estado de Rondônia,
ainda há muito a ser feito no ramo jurídico, mais precisamente na área do Direito
Agrário no que diz respeito a regularização fundiária, onde se aguarda a aprovação
da Medida Provisória nº 759/2016 qual conteúdo trata exatamente da regularização
fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados
de reforma agrária e sobre a regularização fundiária na Amazônia legal. Hoje no
Estado de Rondônia existe um déficit de aproximadamente 90 mil propriedades sem
títulos, representando um prejuízo enorme tanto para o estado como também para
o produtor. (ROMARIZ, 2017). Com isso, pode-se observar a importância da pesquisa
em direito agrário, de maneira a promover o desenvolvimento e a sustentabilidade
agrária, é essencial para atender às necessidades dos produtores rurais e
proporcionar maior proteção legal ao setor agrário em Rondônia.
A justiça social deve ser compreendida como a chave hermenêutica para nos
debruçarmos sobre as potencialidades interpretativas das questões relacionadas ao
direito à terra e ao território, que pode ser levada a efeito
por meio da reforma
agrária, ou através da garantia do direito de posse coletiva aos camponeses
organizados em associações, sindicatos e cooperativas, assim como, a garantia de
territórios culturais, a exemplo das áreas indígenas, áreas quilombolas, reservas
extrativistas dos seringueiros, dentre outros territórios dos grupos sociais do campo.
(SILVA, 2018)
É necessário falar sobre a função social da propriedade privada da terra rural.
Esse é o mandamento da "causa social da propriedade" mencionada no artigo 182
da CF. De acordo com o princípio citado acima, somente propriedades que atendam
aos requisitos legais de propriedade podem ser reconhecidas como propriedade
somente se o interesse coletivo for satisfeito.
Protegendo-se o meio ambiente, garante-se, na verdade, toda a condição de
vida existente. Trata-se da construção de condições mínimas para a perpetuação da
vida em nível satisfatório. Sendo a concepção de direitos humanos fundamentada
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na constituição básica e material de vida, não há como dissociar da globalização e
da sociedade capitalista contemporânea a sua proteção. Desse modo, a economia, a
política, a cultura e os direitos dos cidadãos devem ser aliados ao meio ambiente
sustentável, fornecendo eficácia e garantia dos direitos humanos a todos (SOUZA,
1995).
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A violação de direitos ambientais, em última instância, configura uma
violação a direitos humanos de sujeitos múltiplos e difusos. Atinge as gerações
futuras, inclusive no que tange o uso de direitos econômicos, sociais e culturais. Isso
porque, é imensurável o alcance dos resultados futuros das degradações ambientais
presentes. Por isso, os danos causados tanto quanto os sujeitos de direito violados
são indeterminados (CARVALHO, 2008). Desse modo, a sociedade de risco e o Estado
de bem-estar alinham-se em dois momentos. No primeiro, na autoidentidade da
própria sociedade de risco em razão das más escolhas industriais. No segundo, na
sobreposição da distribuição de males e bens à toda a sociedade (BECK, 1999).
São assim, três as mudanças necessárias e urgentes à sociedade de risco
contemporânea. A primeira é a mudança na relação da sociedade industrial moderna
com os recursos da natureza e da cultura, respeitando-os. A segunda é a mudança
da relação com problemas produzidos junto à sociedade. A terceira é a mudança da
perspectiva que prevê o processo de individualização de grupos conforme a
concepção de progresso (BECK, 1999).
6.CONCLUSÃO
Diante dos fatos supracitados, conclui-se que um dos maiores desafios dos
dias atuais é o desenvolvimento de uma atividade agrária que seja sustentável, de
modo a não apenas prover alimentos e bens essenciais para todos, mas também
possibilitar que isso seja feito indefinidamente, beneficiando as futuras gerações.
Sendo assim, o Direito não pode ficar alheio a essa necessidade, eis que é uma
ferramenta útil na imposição de condutas e no estabelecimento do novo paradigma
ético que a superação desse desafio implica.
Constata-se que o Direito lida com a ideia de sustentabilidade à medida que
há o reconhecimento pela Constituição Federal do direito fundamental e universal
ao meio ambiente ecologicamente sustentável (Art. 225), mesmo que não exima as
comunidades de exercer atividades econômicas potencialmente poluidoras, visto
que serão toleradas por fornecerem produtos e serviços básicos à população.
Todavia, de acordo com o art. 170, VI do CC e o art. 225 da Constituição Federal, é
obrigatório que tais ações tomem medidas eficazes que eliminem ou reduzam seu
potencial degradante e, assim, evitem danos ao meio ambiente.
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Por meio dessa relação estabelecida entre o desenvolvimento sustentável e
seu amparo legal, entende-se que o Direito promove uma adequação do
empreendimento potencialmente degradante à possibilidade de todos usufruírem
de um ambiente saudável, adotando medidas e procedimentos técnicos e
tecnológicos (principais cuidados) que visem prevenir ou minimizar os impactos
negativos das atividades. Além disso, faz-se necessária a utilização de ferramentas
eficazes de responsabilidade civil e compensação de danos para restaurar a
qualidade ambiental anterior.
Abordou-se uma noção geral de sustentabilidade, verificando-se qual o seu
papel no mundo jurídico. Na segunda parte, buscou-se a relação da sustentabilidade
de forma específica com a produção agrária, estabelecendo sua aproximação com o
Direito Agrário, bem como investigando as consequências da adoção de um
paradigma sustentável diretamente aplicável ao desenvolvimento da produção.
Nesse cenário, conclui-se que a sustentabilidade implica inúmeras modificações de
paradigmas, incluindo muito mais objetivos complexos à produção agrária, exigindo
desta uma abordagem que supera em muito a usual, passando por ideias como a
erradicação ou controle no uso de agrotóxicos e adoção de sistemas de produção
ambientalmente favoráveis.
No que diz respeito ao uso de agrotóxicos, alega-se que as suas
consequências socioambientais no modelo de desenvolvimento agrícola e insumos
demonstram a necessidade de se estabelecer medidas de caráter precaucionais.
Assim, a redução do uso de agrotóxicos, a suspensão do uso de substâncias que
ameacem a segurança ocupacional e alimentar, bem como a redução dos níveis de
toxicidade e periculosidade destes produtos, são medidas essenciais para que se
estabeleçam melhorias na qualidade ambiental e na saúde da população (IBGE,
2012).
Em relação à necessidade de adotar sistemas de produção que favoreçam o
meio ambiente, comprova-se que há alguns já implementados no estado de
Rondônia, como agrossilvipastoril, uma opção tecnológica de integração lavourapecuária-floresta (ILPF), que vai combinar intencionalmente árvores, pastagem, gado
e plantio dentro de uma lógica de rotação, para não desgastar o solo, dando tempo
a ele para se recuperar. É uma opção mais cara no começo, mas que a longo prazo é
mais lucrativa, benéfica e menos prejudicial.
Essa estratégia produtiva integra diferentes sistemas, desde os agrícolas até
os pecuários e florestais em uma mesma área. A consorciação, e rotação de culturas
ou a rotação de culturas podem ser realizadas, de forma que todas as atividades
sejam mutuamente benéficas. Com isso, objetiva-se a otimização do uso do solo,
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aumento da produtividade e diversificação ao produzir a fim de garantir produtos de
qualidade. Desse modo, a pressão é reduzida para que novas áreas sejam abertas.
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A aprovação da Lei nº 708/07 (02 de abril de 2013), que institui a Política
Nacional de Integração da ILPF no Brasil, reforça o crescente interesse pelo uso de
sistemas de produção sustentáveis. O ILPF é proposto como uma estratégia de
produção que incorpora nos seus conceitos de referência os principais elementos do
desenvolvimento sustentável, nomeadamente económico, social e ambiental. Com a
crescente preocupação com o meio ambiente e as relações pecuárias, surge o desafio
de estabelecer sistemas de produção sustentáveis, e os sistemas florestal e de
pastagem se encaixam como uma prática capaz de atender a esses elementos.
Por fim, vale mencionar que a Lei nº 6.938/81 também incorpora o princípio
da precaução estipulando nos incisos III, IV e V do art. 4º que a política ambiental
brasileira visa a estabelecer a qualidade e os padrões normativos relacionados ao uso
e gestão dos recursos ambientais. Portanto, essas bases legais devem ser associadas
às medidas de redução do uso de agrotóxicos e adoção do agrossilvipastoril para
que, na prática, a mudança realmente aconteça.
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RESUMO: O presente artigo científico busca analisar o abandono afetivo inverso,
mais especificamente no cabimento da responsabilidade dos filhos em relação aos
pais no contexto de abandono passado, em seu aspecto jurídico e constitucional,
pois sabe-se que tal tema é de suma importância pois está diretamente ligado aos
princípios constitucionais e aos direitos fundamentais do homem. O abandono
afetivo inverso caracteriza-se pela negligencia do dever de cuidado dos filhos em
relação aos pais idosos. Deste modo, este estudo irá analisar a os conceitos dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, bem como será
apontado a respeito da proteção ao idoso no ordenamento jurídico brasileiro. Além
disto, será apresentado sobre a reponsabilidade civil, a fim de verificar se há a
responsabilidade dos filhos em relação aos pais, quando estes filhos anteriormente
foram abandonados por seus pais na infância. Para isso, foi realizado uma ampla
pesquisa doutrinária, bem como em artigos científicos, monografias e legislações
pertinentes ao tema.
Palavras-chave: Abandono afetivo inverso; Idoso; Responsabilidade civil.
ABSTRACT: The present scientific article seeks to analyze the reverse affective
abandonment, more specifically in the sense of the responsibility of the children in
relation to the parents in the context of past abandonment, in its legal and
constitutional aspect, since it is known that this theme is of paramount importance
because it is directly Linked to constitutional principles and fundamental human
rights. The reverse affective abandonment is highlighted by the neglect of the duty
of care of children in relation to elderly parents. In this way, this study will analyze the
concepts of the principles of human dignity and fraternity, as well as it will be pointed
out regarding the protection of the elderly in the Brazilian legal system. In addition,
it will be presented on the civil liability, in order to verify if there is the responsibility
of the children in relation to the parents, when these children were previously
abandoned by their parents in childhood. For this, extensive doctrinal research was
carried out, as well as scientific articles, monographs and legislation relevant to the
theme.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DOS IDOSOS E SEUS DIREITOS NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA. 2.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS DIREITOS DOS IDOSOS. 2.2
PROTEÇÃO AO IDOSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 3. A RELAÇÃO
FAMILIAR E A RESPONSABILIDADE DOS FILHOS EM RELAÇÃO AOS PAIS IDOSOS. 3.1
O AFETO. 3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO ABANDONO AFETIVO
DOS PAIS IDOSOS. 3.3 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE PELO ABANDONO
AFETIVO INVERSO. 4. O IMPACTO DO ABANDONO AFETIVO INVERSO NA RELAÇÃO
DOS FILHOS ABANDONADOS NA INFÂNCIA. 4.1 OS REFLEXOS DO ABANDONO
AFETIVO PATERNO FILIAL. 4.2 A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.INTRODUÇÃO
O abandono o afetivo inverso caracteriza-se pela negligencia do dever de
cuidado dos filhos em relação aos pais idosos. A população idosa tem crescido
bastante no mundo inteiro, e diante desse cenário, muitos idoso tem deixado de
receber o afeto e cuidado por parte de seus filhos.
Ao analisarmos o momento em que a sociedade está vivendo, é notório que
a velhice é um tema que deve ser discutido, tendo em vista a vulnerabilidade dos
idosos. Uma grande parcela de idosos tem sido desamparados por suas famílias e
até mesmo deixados em asilos, sem receber o mínimo de afeto. Considerando tal
contexto, idosos tem se tornado vítimas de descaso social. Assim, analisando do
ponto de vista jurídico, ainda que os pais tenham abandonado seus filhos na infância,
é possível a responsabilização destes filhos perante os seus pais na velhice?
O estudo da responsabilidade dos filhos em relação aos pais diante de um
abandono no passado é um tema pouco discutido na atualidade, assim, se faz
indispensável um estudo sobre o tema, tendo em vista a quantidade de ações que
chegam ao judiciário em decorrência do abandono afetivo inverso.
O objetivo central do presente artigo é analisar o ordenamento jurídico
brasileiro, em especial no âmbito da reponsabilidade civil, a fim de verificar se há a
responsabilidade dos filhos em relação aos pais, quando estes filhos anteriormente
foram abandonados por seus pais na infância. E terá como objetivos específicos,
analisar a proteção ao idoso no ordenamento jurídico brasileiro, os princípios
constitucionais da família e a responsabilidade dos filhos em relação aos pais.
O método de abordagem utilizado será o dedutivo, ao passo que a temática
será desenvolvida utilizando a técnica da documentação indireta, realizada a partir
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de pesquisa bibliográfica, através da utilização de leis, doutrinas, julgados, entre
outros materiais pertinentes.
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O presente artigo é composto por três capítulos, sendo que no primeiro
deles será abordado a proteção ao idoso no ordenamento jurídico, com os direitos
constitucionais e o Estatuto do Idoso. No segundo momento, será analisado à base
do ordenamento jurídico, a responsabilidade dos filhos em relação aos pais. E por
fim, será abordado o impacto na relação dos filhos abandonados na infância e a
necessidade de cuidado dos idosos.
2. DOS IDOSOS E SEUS DIREITOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Neste primeiro capítulo, será abordado dos princípios norteadores dos
direitos dos idosos, sendo eles os princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade familiar, demonstrando seus conceitos e principais características, para
então adentrar em um dos objetivos do presente estudo, apresentando como os
direitos dos idosos são assegurados na legislação brasileira.
2.1 Princípios norteadores dos direitos dos idosos
O princípio da dignidade da pessoa humana é um assunto que possui grande
generalidade e dinâmica própria, decorrente da complexidade do
constitucionalismo. Neste sentido, Cármen Lúcia Antunes Rocha explica que;

“O princípio da dignidade da pessoa humana
entranhou-se no constitucionalismo contemporâneo,
daí partindo e fazendo-se valer em todos os ramos do
direito. A partir de sua adoção se estabeleceu uma nova
forma de pensar e experimentar a relação sociopolítica
baseada no sistema jurídico; passou a ser princípio e fim
do Direito contemporaneamente produzido e dado à
observância no plano nacional e internacional (ROCHA,
1999, p. 24).”
A dignidade é um atributo humano sentido e criado pelo próprio homem e
por ele desenvolvido e estudado, embora, mesmo existindo desde os proêmios da
humanidade, apenas tenha sido notados plenamente nos últimos dois séculos.
Possui um valor – resultante do traço distintivo do ser humano, dotado de razão e
consciência, embora tenha suas raízes no pensamento clássico, vincula-se à tradição
bimilenar do pensamento cristão, ao enfatizar cada Homem relacionado com um
Deus que também é pessoa (SILVA, 2008). Por isso, a dignidade da pessoa humana
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traz o ser humano no centro da imputação jurídica como o valor supremo da ordem
jurídica.
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A legislação brasileira concebe-a como um valor supremo que atrai o
conteúdo de todos os direitos fundamentais, desde o direito à vida, até os direitos
sociais, que exigem uma atividade positiva do Estado (SILVA, 2008). Com isso, podese dizer que o conceito de dignidade da pessoa encontra-se no direito de autonomia
e autodeterminação e é uma qualidade inerente ao ser humano, dando a ele um
valor próprio, que é irrenunciável.
Na nossa Carta Magna, o principal direito fundamental constitucionalmente
garantido é o da dignidade da pessoa humana, pois é o primeiro fundamento de
todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos direitos
individuais. Aparece no nosso texto constitucional como fundamento da República
Brasileira.
Além disso, referido princípio também encontra expressa previsão no artigo
170, em seu caput, da Carta Magna, que define como finalidade da ordem econômica
assegurar a todos uma existência digna. Já o artigo 226, § 7°, do mesmo diploma
legal, assevera que o planejamento familiar será fundado nos princípios da dignidade
da pessoa humana e da paternidade responsável. Posteriormente, o artigo
277, caput, assegura às crianças e aos adolescentes o direito à dignidade, assim como
é amparado aos idosos, nos termos do artigo 230, caput, todos da Constituição
Federal (BRASIL, 1988, online).
Quando se fala na valoração dos Direitos humanos como necessidade
essencial para proteção dos seres humanos conta os abusos e as violações de
condições mínimas de sobrevivência digna é apenas a cobrança de um direito basilar
na construção histórica humana. Eles preexistem ao Estado, devendo ser garantidos
e efetivados por ele, sem ressalvas (BOBBIO, 2004).
Por sua vez, o Princípio da Solidariedade é concebido como corolário da
dignidade da pessoa humana, na medida em que este prioriza o indivíduo por si só
e aquele valoriza a vida do indivíduo em sociedade. Apesar de não possuir um
conceito uníssono, pode ser definida no direito como sento “compromisso pelo qual
as pessoas se obrigam umas pelas outras e cada uma delas por todas” (ANTICO,
2011, p. 142).
Este princípio apresenta-se sob várias perspectivas no plano das famílias, no
âmbito interno, externo, no plano fático e jurídico. Em relação ao âmbito interno das
relações familiares, o Princípio da Solidariedade se consubstancia em razão dos
deveres de cooperação entre seus membros e do respeito recíproco, já no âmbito
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externo refere-se a relações do grupo familiar com a sociedade. Por outro lado, no
plano fático, é a convivência em família tão somente em razão do compartilhamento
de afetos e deveres, já no plano jurídico caracteriza-se nos deveres de cada um para
com os outros (TARTUCE, 2012).
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A solidariedade instiga a compreensão da família brasileira contemporânea,
a qual rompeu com o autoritarismo do poder marital e do poder paterno,
especialmente, e se vê em estado de perplexidade para lidar com a liberdade
conquistada. Saliente-se que tal liberdade não pode ser lida como a destruição dos
vínculos e laços familiares, mas, sim, como a reconstrução sob novas bases, sendo a
solidariedade o laço que une os membros da família de modo democrático e não
autoritário (LOBO, 2013).
Portanto, percebe-se que a base principiológica é fundamental para tornar a
sociedade mais harmoniosa e justa. Os princípios expostos no presente capítulo
asseguram a entidade familiar como um todo, bem como estabelecem a tutela
jurídica específica ao idoso no nosso ordenamento jurídico. Em síntese, deverá existir
a reciprocidade entre os membros de uma família, de forma a estabelecer o amparo
necessário entre os indivíduos, buscando-se o devido respeito à última fase da vida
humana.
2.2 Proteção ao idoso no ordenamento jurídico brasileiro
O idoso, assim como a criança e o adolescente, necessita de maior amparo
legal, buscando, desta forma, maior defesa de seus direitos, assegurados de forma
efetiva pela Constituição Brasileira e Estatuto do Idoso, através da Lei 10.74,1de 1º
de outubro de 2003, visando maior dignidade e qualidade de vida, sendo um dos
fundamentos da Constituição da República a dignidade da pessoa humana, em seu
artigo 1º, inciso III. (BRASIL, 2003, online)
O reconhecimento dos direitos dos cidadãos quando envelhecem é recente
e a urgência desses direitos é decorrente de três fatores primordiais, quais sejam: as
transformações sociais, a expansão demográfica e a consciência de que a saúde é
fortemente afetada com o passar dos anos (FERNANDES, 1997).
Esses direitos devem representar uma compensação pelas perdas e
limitações a que passam a ter aqueles que atingem a terceira idade, tanto no aspecto
físico quanto no psicológico. Em decorrência destas fragilidades, este grupo se torna
menos produtivo, econômica e sócio culturalmente, e demanda maiores cuidados
por parte da família (FERNANDES, 1997).
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Nossa Carta Magna reconheceu genericamente tais fragilidades e a
necessidade dos idosos serem amparados, pela família, pela sociedade, pelo Estado
e pelo próprio Direito. Especificamente no art. 229 do mencionado diploma legal é
determinado que a família é a célula da sociedade, trazendo em seu bojo o princípio
da solidariedade nas relações familiares, de forma que cabe aos pais o dever de
amparar os filhos menores, enquanto os filhos maiores são incumbidos de prestar
auxílio aos pais na velhice, carência ou enfermidade (BRASIL, 1988, online).
Já em seu art. 230, o texto constitucional estabelece que a família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e garantindolhes o direito à vida. Saliente-se que, ainda no mesmo artigo, a Constituição esclarece
que os programas de amparo aos idosos deverão ser executados preferencialmente
em seus lares, bem como assegura que aos maiores de sessenta e cinco anos é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos (BRASIL, 1988, online).
Contudo, o reconhecimento dos direitos do idoso, por parte da Carta Magna,
bem como o de benefício de prestação continuada estabelecido pela Lei nº 8.742 de
1993, foram insuficientes para efetivar e atender aos anseios da sociedade, assim,
surge a Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994, a qual implantou a Política Nacional dos
Idosos, que visa assegurar os direitos sociais do idoso promovendo condições para
a manutenção de sua autonomia, integração e partição na sociedade. Considera-se
idosos todos aqueles maiores de sessenta anos de idade. (BRASIL, 1994, online).
A Política Nacional do Idoso trata-se de uma lei oportuna, revestida de
modernidade, que se preocupa com a qualidade de vida, longevidade, com respeito
pelos idosos e a compreensão de suas fragilidades, bem como salienta que a
responsabilidade pelos maiores de sessenta anos deve ser compartilhada entre a
família, sociedade, Estado (FERNANDES, 1997).
Além desses ordenamentos jurídicos mencionados, com o envelhecimento
da população em nossa sociedade, foi criado o Estatuto do Idoso, que representa um
exercício de cidadania no resgate da dignidade da pessoa humana em relação às
pessoas de terceira idade, o qual ampliou o sistema protetivo desta parte da
população, caracterizando-se como uma ação afirmativa em prol da efetivação dos
direitos dos idosos (FRANGE, 2014).
A Lei 10.741/2003 prevê garantias, com absoluta prioridade, da efetivação
dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho,
cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária aos
idosos. Além disso, o mesmo diploma legal dispõe que a competência para lhes dar
efetividade aos direitos mencionados é da família, da comunidade, da sociedade e
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do Poder Público, em consonância com o art. 230 da Constituição Federal e art. 3º,
inciso I, da Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2003, online).
Ademais, o Estatuto do Idoso estabelece que a obrigação alimentar é
solidária e que a pessoa da terceira idade pode optar entre os prestadores,
conflitando com o Código Civil, uma vez que nesse a responsabilidade é subsidiária.
Ainda que haja esse conflito, o Estado deve garantir ao idoso segurança,
especialmente em relação à obrigação alimentar.
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Referida Lei proporcionou inúmeros direitos e prerrogativas aos idosos,
constituindo um verdadeiro microssistema, detendo em si o mérito de reconhecer as
necessidades especiais das pessoas com mais de sessenta anos e imputar
responsabilidades à família, a sociedade e ao Estado.
3. A RELAÇÃO FAMILIAR E A RESPONSABILIDADE DOS FILHOS EM RELAÇÃO
AOS PAIS IDOSOS
Importante ressaltar, conforme mencionado no primeiro capítulo do
presente trabalho, que a atual vigência de uma família são norteadas pelos princípios
da dignidade humana, da afetividade e da solidariedade. No entanto, em que pese
não haja nenhuma norma que explicite o afeto, este foi elevado a condição de
princípio constitucional implícito por especializar e decorrer os princípios da
dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da convivência familiar.
O afeto passou a nortear as relações familiares e a ser visto como elemento
nuclear da família, ao passo que este tema, bem como a possibilidade do afeto ser
reconhecido como um dever jurídico, sobre a caracterização do abandono afetivo na
sua ausência, e sobre o abandono afetivo inverso, serão abordados nos capítulos
subsequentes.
3.1 O Afeto
O afeto está pontualmente relacionado ao dever de cuidado, e por nortear
as relações familiares é fundamental uma reflexão sobre ele.
Na contemporaneidade, o afeto além de ser o elemento caracterizador da
entidade familiar enquanto um núcleo permeado de solidariedade, é também
constituído com a finalidade do desenvolvimento e auto realização de seus
integrantes, bem como a efetivação da dignidade da pessoa humana, sendo deste
modo um princípio constitucional implícito (CABRAL, 2009).
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O afeto nada mais é do que fundamento e princípio norteador das relações
familiares, integrando numa esfera de valores e interesses indispensáveis à
integridade física e moral do indivíduo. Neste mesmo sentido, Sérgio Resende de
Barros explica que:

“Um afeto que enlaça e comunica as pessoas, mesmo
quando estejam distantes no tempo e no espaço, por
uma solidariedade íntima e fundamental de suas vidas –
de vivência, convivência e sobrevivência – quanto aos
fins e meios de existência, subsistência e persistência de
cada um e do todo que formam. (BARROS, 2002, p.09)”
É importante considerar a existência de duas espécies de afeto: o afeto
objetivo e o afeto subjetivo. O primeiro refere-se a tutela do Direito e
manifestamente carece de respaldo jurídico, consistindo no afeto enquanto dever
jurídico aquele que depende “mais do braço, do ombro e da razão do que do
coração”. Diferentemente do segundo, que ultrapassa seus limites, na medida em
que pode ser traduzido como o afeto enquanto sentimento (LOBO, 2013, p. 51).
O afeto em que nos referimos neste capítulo é reconhecido pelo
ordenamento jurídico como uma conduta solidária que necessariamente deve estar
presente no âmbito familiar, especialmente, nas relações paterno-filial em que há
vulnerabilidade, seja dos filhos menores ou seja dos pais idoso, podendo ou não,
estar acompanhada do afeto como sentimento (VIEGAS, 2013).
Neste sentido, João Baptista Villela defende que existe uma desbiologização
da paternidade nos dias atuais, que é uma evolução do parentesco. Para o autor, a
relação parental não deriva apenas do vínculo sanguíneo, mas também pelo afeto.
Em suas palavras:

“A desbiologização da paternidade, que é, ao mesmo
tempo, um fato e uma vocação, rasga importantíssimas
aberturas sociais. Em momento particularmente difícil,
quando o mundo atravessa aguda crise de afetividade,
e dentro dele o País sofre com seus milhões de crianças
em abandono de deferentes graus e espécies, a
consciência de que a paternidade é opção e exercício, e
não mercê ou fatalidade, pode levar a uma feliz
aproximação entre os que têm e precisam dar e os que
não têm e carecem receber.” (VILLELA, 1980, p. 415-416)
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O afeto é muito importante na medida em que é responsável por
“materializar a sensação de bem estar, promover o equilíbrio da pessoa e construir a
autoestima” (CABRAL, 2009, p. 79), tornando este indivíduo apto a superar os
infortúnios da vida. Além disso, o afeto também é uma necessidade biológica, é o
alimento moral que dá consciência para que a pessoa continue a viver. Neste sentido:
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“No que tange a relações familiares, a valorização do
afeto remonta ao brilhante trabalho de João Batista
Vilella, escrito no início da década de 1980, tratando da
desbiologização da paternidade. Na essência, o trabalho
procurava dizer que o vínculo familiar seria mais um
vínculo de afeto do que um vínculo biológico. Assim,
surgiria uma nova forma de parentesco civil – a
parentalidade socioafetiva – baseada na posse de
estado de filho” (apud TEIXEIRA; RIBEIRO, 2008, p. 48).
Em relação ao tema do presente artigo, importante destacar o
posicionamento do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que explica e apresenta
o entendimento de João Baptista, importantíssimo doutrinador que aborda sobre o
tema:

“Desde quando o afeto juridicamente passou a ter a sua
valoração, no efeito de ser reconhecido como vinculo
familiar (João Baptista Vilela, 1980), em significado
amplo de proteção e cuidado, no melhor interesse da
família, a sua falta constitui, em contraponto, gravame
odioso e determinante de responsabilidade por omissão
ou negligência.
A autonomia da pessoa idosa, enquanto patriarca, chefe
de família e pai, exige a assistência filial, moral e afetiva,
como imprescindível instrumento de respeito aos seus
direitos existenciais de consolidação de vida.” (IBDFAM,
2013, online)
O Superior Tribunal de Justiça foi um dos precursores na edificação do
sentido de socioafetividade para o Direito de Família brasileiro, visto que acolhe essa
categoria há quase mais de duas décadas, mesmo quando inexistia qualquer lei
expressa a respeito dessa temática, que foi consolidada em um debate entre a
literatura jurídica de direito de família entre os doutrinadores João Baptista Vilella,
Luiz Edson Fachin, Zeno Veloso e Paulo Luiz Netto Lobo (LOBO, 2013).
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A manutenção da filiação socioafetiva mesmo com a comprovação da
ausência do vínculo biológico está de acordo com o sentido civil-constitucional de
filiação apurado pelo direito de família contemporâneo, que é uníssono em afirmar
que a paternidade não decorre apenas da descendência genética.
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Tendo em vista a importância do afeto para um indivíduo, claramente é
imprescindível o reconhecimento do dever jurídico de afetividade oponível a pais e
filhos, em caráter permanente, independentemente dos sentimentos que nutram
entre si.
Deste modo, ao se confundir as espécies de afeto poderá afastar da proteção
do judiciário situações em que, de um lado, haja o descumprimento de um dever
jurídico preexistente e, de outro, haja uma notória vulnerabilidade, ou seja, poderá
se afastar do judiciário situações que manifestamente carecem de uma tutela jurídica,
tornando, assim, saliente a inobservância dos direitos fundamentais constantes em
nossa Constituição, o que não se pode admitir.
3.2 Responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo dos pais idosos
O abandono afetivo inverso é oriundo da negligência, da inobservância ou
mesmo da omissão dos filhos em relação a gama de deveres que possuem para com
seus pais idosos.
Portanto, saliente-se que o abandono afetivo inverso é responsável por gerar
uma violência moral e sentimental, ferindo as garantias do idoso, gerando aos
mesmos um sentimento de tristeza e solidão, que se reflete em deficiências
funcionais, agravamento de doenças, isolamento social e até mesmo a perda do
interesse pela vida (OLIVEIRA, 2011).
O conceito de abandono afetivo é a “missão dos pais, ou de um deles, pelo
menos relativamente ao dever de educação, entendido este na sua acepção mais
ampla, permeado de afeto, carinho, atenção, desvelo” (HIRONAKA, 2007, online). Em
outras palavras, a negação do amparo afetivo, traduzido como a omissão quanto ao
dever de cuidado, ocasiona severos danos à personalidade do idoso, afetando
diretamente sua dignidade, sua honra, sua moral e sua reputação social.
Já o abandono afetivo inverso pode ser conceituado da seguinte maneira:

Temos assim que o ‘abandono afetivo’ ou ‘abandono
afetivo direto’ é configurado pela culposa não
convivência e ausência de cuidado (independente do
custeio referente às questões materiais) dos pais em
relação aos filhos. Já o ‘abandono afetivo inverso’ é
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verificado quando ocorrer culposa ausência dos filhos
(não convivência familiar) em relação aos pais idosos. [...]
ainda que se utilize o termo afetivo, não se quer referir
à obrigação de afeto ou amor. Trata-se de adimplir os
deveres de cuidado para com a prole em
desenvolvimento ou com os genitores idosos. [...]
abandono praticado por quem se limita a efetivar os
custeio de questões materiais (alimentos, escola,
cuidadores, etc.), e é completamente ausente, sem
nenhuma participação ou demais cuidados com o filho
ou com o pai. [...] tem-se que o abandono afetivo (ou
imaterial) inverso é usado para se referir ao ato de filhos
não conviverem e ignorarem os pais idosos, ainda que
haja, pelos filhos, custeio pecuniário (ou material) dos
pais (CANDIA, 2017, p. 125).
Portanto, é saliente que o abando afetivo inverso obrigada os filhos a
proteção dos indivíduos acobertados por maior vulnerabilidade, como os menores e
os próprios idosos. Saliente que tal instituto encontra respaldo no princípio de que a
ninguém é dado o direito de ocasionar prejuízos a outrem, materializado pelo art.
186 do Código Civil e base fundadora da Responsabilidade Civil, e se assim o fizer
deverá compensar o dano causado.
Observe-se que os danos causados pelos próprios membros da entidade
familiar ensejam a reparabilidade civil, afinal, a proteção à dignidade e ao respeito
humano deverão prevalecer (CARDIN, 2012). Prepondera desta forma, a dignidade
da pessoa humana e o dever de solidariedade (CARDIN, 2012). Logo, a indenização
civil não possui o condão de 68 restabelecer o afeto, mas por meio dela, os prejuízos
podem ser amenizados através de tratamentos psicológicos (CARDIN, 2012).
Em relação a matéria, houve grande evolução admitindo-se a indenização
civil por abandono afetivo (TARTUCE, 2017). Oportuno citar a ementa do Recurso
Especial nº 1.159.242 – SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui, julgado pela 3º
Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 24 de abril de 2012, a saber:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO
AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação
das regras concernentes à responsabilidade civil e o
consequente dever de indenizar/compensar no Direito
de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo
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está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro
não com essa expressão, mas com locuções e termos
que manifestam suas diversas desinências, como se
observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a
imposição legal de cuidar da prole foi descumprida
implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil,
sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que
atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o
necessário dever de criação, educação e companhia - de
cuidado - importa em vulneração da imposição legal,
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear
compensação por danos morais por abandono
psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos
genitores em relação à sua prole, existe um núcleo
mínimo de cuidados parentais que, para além do mero
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos
quanto à afetividade, condições para uma adequada
formação psicológica e inserção social. 5. A
caracterização do abandono afetivo, a existência de
excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por
demandarem revolvimento de matéria fática - não
podem ser objeto de reavaliação na estreita via do
recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título
de compensação por danos morais é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido”
(STJ. Recurso Especial: REsp nº 1.159.242 – SP –
2009/0193701-9. 3º Turma. Relator (a): Ministra Nancy
Andrigui. DJ: 24 abr. 2012)
Apesar de existir uma lacuna legislativa e jurisprudencial quanto a reparação
civil por abandono afetivo inverso, observa-se a inclinação para o reconhecimento
da matéria, em virtude da caracterização do abandono afetivo como ato ilícito e
indenizável, pela violação de dever de cuidado e solidariedade estabelecidos no
ordenamento jurídico (SANTOS; BARBOSA, 2017). Conclui-se que a reparação civil
decorrente de abandono afetivo é possível (SANTOS; BARBOSA, 2017).
Neste sentido:
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“A conduta omissiva do agente, ao faltar com o dever de
cuidado e afeto com o idoso, acaba por ocasionar o
dano, lesão essa que gera sofrimento, angústia, abalo,
fere a sua dignidade e os seus direitos da personalidade.
No entanto, exige-se cautela na análise de cada caso em
concreto, pois, apesar de se poder afirmar que aquele
que causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo, há
de restarem configurados e provados todos os
pressupostos da responsabilidade civil (ação/omissão,
dano, culpa 78 e nexo causal), provas cabais do
abandono, bem como não deve haver excludente de
responsabilidade ou ilicitude” (SANTOS; BARBOSA,
2017, online)
Portanto, “é de se ressaltar que os idosos são pessoas em condições
especiais, que merecem a proteção da família, da sociedade e do Estado” (SANTOS;
BARBOSA, 2017, online). Diante disso, mesmo que não seja possível exigir o amor de
outrem, o dever de assistência moral pelos familiares do idoso, reflete o cuidado
necessário para a garantia da dignidade e envelhecimento saudável, o qual busca-se
assegurar por meio da reparação civil (SANTOS; BARBOSA, 2017).
Desse modo, pode-se observar que a não permanência do cuidado dos filhos
perante seus pais idosos, poderá servir para justificar uma possível indenização.
3.3 Excludentes da responsabilidade pelo abandono afetivo inverso
No tópico anterior consideramos acerca da responsabilidade civil decorrente
do abandono afetivo dos pais idosos, no entanto, o nosso ordenamento jurídico
abarca previsões de excludentes de responsabilidade civil, as quais são denominadas
de causas de irresponsabilidades, tais como: caso fortuito ou força maior, culpa
exclusiva da vítima, fato de terceiro, estado de necessidade, dentre outras (STOCO,
2011). Tais excludentes devem ser analisadas de acordo com o caso concreto.
Para melhor compreender tais excludentes, necessário explicar e exemplificar
as mesmas. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 186 do Código Civil,
eliminará o nexo causal, assim, “para fins de interrupção do nexo causal basta que o
comportamento da vítima represente o fato decisivo do evento” (CAVALIEIR FILHO,
2008, p. 64).
Já de acordo com o art. 945 do mesmo diploma legal, há previsão de
concorrência de culpas entre o agente e a vítima, ainda que este não seja uma
excludente de reponsabilidade, tal artigo prevê que em tais casos a indenização será
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fixada com base na gravidade da culpa de cada um. Relacionando com o tema em
questão, é possível vislumbrar essa hipótese de concorrência de culpas nas situações
em que o ascendente oferece empecilhos para que o filho exerça seus deveres, como
quando se recusa a receber os cuidados médicos necessários, inviabilizando assim o
cumprimento do dever de cuidado.
O fato de terceiro é caracterizado quando uma outra pessoa, que não seja o
agente ou a vítima, seja a causa exclusiva do evento danoso, eliminando a
causalidade entre a conduta do agente e o dano suportando pela vítima. No
abandono do genitor, quando o sofrimento enfrentando pelo genitor advir da
conduta de uma terceira pessoa, o filho não poderá ser responsabilizado.
Conforme dispõe o artigo 393, parágrafo único do Código Civil “o caso
fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram
possíveis evitar ou impedir”. O caput deste artigo isenta a responsabilidade quando
o dano resulta de tais possibilidades (BRASIL, 2002, online).
Dessa maneira, o filho que comprovar que o descumprimento de seus
deveres filiais em razão de caso fortuito ou força maior estará isento de
responsabilidade quanto ao abandono praticado. No entanto, é necessário que essas
causas tenham o impedido de adimplir seus deveres durante todo ou grande parte
do tempo em que o ascendente se encontrava em situação de velhice, carência ou
enfermidade. A responsabilidade civil não será excluída se o caso fortuito ou a força
maior tenha o impedido de cumprir um dever pontual em um momento específico.
Em relação ao estado de necessidade não constitui ato ilícito “a deterioração
ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente”
(CAVALIEIR FILHO, 2008, p. 72). Na execução dos deveres filiais, há algumas
possibilidades em que o afastamento do filho se funda na intenção de remover
perigo iminente, senão vejamos:

“Pode acontecer, ainda, que o afastamento do outro
genitor se dê em decorrência de uma situação de risco
ou perigo que ele, não-guardião, poderia impingir a sua
prole, preferindo, neste caso, afastar-se para não colocar
a saúde ou a vida de seus filhos em risco (como é o caso,
por exemplo, de o genitor ser portador de uma grave
doença infecto-contagiosa, alcoolismo mórbido,
drogadição, doença mental etc.)” (HIRONAKA,
2007, online).
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O afastamento do filho também poderá se dar em razão destas hipóteses,
então, o abandono não se revestirá de ilicitude. Por conseguinte, a responsabilidade
civil do filho estará excluída, quando seu intento, ao se afastar, for proteger o
ascendente de risco ou perigo iminente.
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Há também a exclusão da imputabilidade, que é um pressuposto da
responsabilização, e não da culpabilidade, posto que, no plano civil, há
responsabilidade sem culpa (objetiva). Para melhor compreensão do tema,
necessário a explicação do doutrinador:

“A imputabilidade exige dois elementos: a maturidade
(desenvolvimento mental completo) e sanidade mental
(capacidade de entender o caráter ilícito do seu
comportamento e de determinar-se de acordo com esse
entendimento), sem os quais não há como
responsabilizar o autor pelo dano” (STOCO, 2011, p. 98).
Portanto, a imputabilidade é considerada como condição pessoal de
maturidade e sanidade, elementos que fazem com que o agente tenha capacidade
de compreender a ilicitude da conduta, ou de determinar-se de acordo com tal
percepção. Para que o filho seja responsabilizado pelo abandono do pai deve ser
maior e capaz. Quanto à maioridade, o próprio artigo 229 da Constituição Federal
estabeleceu que o dever de ajuda e amparo cabe aos filhos maiores (BRASIL,
1988, online).
Desta forma, fora apresentado algumas excludentes do abandono afetivo
inverso, o que exclui a responsabilidade civil dos filhos em de amparar (indenizar) os
pais idosos.
4. O IMPACTO DO ABANDONO AFETIVO INVERSO NA RELAÇÃO DOS FILHOS
ABANDONADOS NA INFÂNCIA
Depois de esclarecidos todos os aspectos a respeito do abandono afetivo
inverso, seus princípios e os conceitos de afetividade, indaga-se: um filho que foi
abandonado em sua infância pelo pai, posteriormente terá o dever de prestar auxílio
para seu pai caso necessário?
4.1. Os reflexos do abandono afetivo paterno filial
Conforme demonstrado, o abandono afetivo inverso caracteriza-se pelo
comportamento omisso dos filhos para com os genitores idosos e essa omissão
consiste na falta de cuidado, amparo e assistência, fundamentados no princípio da
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dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. Deste modo, quando há
omissão por parte dos filhos em relação aos seus pais, torna-se possível a reparação
civil por danos morais, uma vez que gera ao idoso sentimento de rejeição.
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A responsabilidade civil dentro do direito das famílias está intrinsecamente
relacionada ao novo papel da família, decorrente do que determina nossa Carta
Magna, conforma leciona Paulo Lôbo:

“A responsabilidade na família é pluridimensional e não
se esgota nas consequências dos atos do passado, de
natureza negativa, que é o campo da responsabilidade
civil. Mais importante e desafiadora é a responsabilidade
pela promoção dos outros integrantes das relações
familiares e pela realização de atos que assegurem as
condições de vida digna nas atuais e futuras gerações,
de natureza positiva. A família, mais que qualquer outro
organismo social, carrega consigo o compromisso com
o futuro, por ser o mais importante espaço dinâmico de
realização existencial da pessoa humana e de integração
de gerações” (LÔBO, 2015, p. 124).
Em outras palavras, cada integrante da família tem o dever de garantir a
dignidade humana de todos os demais membros familiares e na relação paternofilial, a função do filho é ainda mais latente e deve ser impreterivelmente cumprida,
para que não seja configurada a responsabilidade civil, que de acordo com Cavalieri
Filho, que é delineado como o “dever jurídico sucessivo que surge para recompor o
dano decorrente da violação de um dever jurídico originário” (CAVALIERI FILHO,
2008, p. 02).
De acordo com Fátima Nancy Andrighi, “não existem restrições legais à
aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de
indenizar/compensar, no Direito de Família” (STJ). A Ministra do STJ afirma que diante
da comprovação de que uma imposição legal foi descumprida, haverá um ilícito civil.
Deste modo, considerando que o descumprimento do dever de cuidado dos
pais em relação aos filhos se configura como um ato ilícito, o descumprimento do
correspondente dever dos filhos em relação aos pais também é. Portanto, as regras
de responsabilidade civil devem ser igualmente aplicadas.
Importante ressaltar que a ordem jurídica, como sentimento social, não
consente com o fato de que uma pessoa possa causar mal a outrem e, enquanto
sentimento humano, além de social, à mesma ordem jurídica repugna que o agente
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reste incólume em face do prejuízo individual. É a partir desta lógica que surge a
ideia de reparação “como estrutura de princípios de favorecimento à vítima e de
instrumentos montados para ressarcir o mal sofrido”. (PEREIRA, 2015, p. 24). Neste
viés, de acordo com Rui Stoco, é que a responsabilidade civil surge como o dever
moral de não causar prejuízo a outrem (STOCO, 2011).
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O artigo 186 do Código Civil dispõe que “aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o artigo 927 do mesmo
diploma legal define que aquele que comete tal ato, causando danos à outra pessoa,
fica obrigado a repará-lo (BRASIL, 2002, online).
O dano moral, na visão contemporânea, é aquele que, independentemente
de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, que podem ser traduzidos,
segundo Maria Celina Bodin Morais, como “todo e qualquer atributo que
individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a
reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros” (MORAES, 2003, p.
158).
Destaque-se que a indenização por dano moral foi elevada ao caráter de
direito fundamental pela Constituição Federal, uma vez que está prevista no artigo
5°, inciso V, o qual dispõe que “é assegurado o direito (...) da indenização por dano
moral, e, inciso X, o qual dispõe que “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 da violação” (WITZEL, 2013, online).
Em que pese o Direito de Família não contemple regra específica para
reparação dos danos ocasionados na esfera familiar, cumpre esclarecer que os textos
legais que regulam os danos morais, como o já mencionado art. 5º, incisos V e X, da
Constituição Federal, e os arts. 186 e 927 do Código Civil, versam de maneira ampla
e irrestrita, de maneira que é possível se estender a aplicação destes dispositivos as
relações nascidas dentro de um núcleo familiar, em virtude da necessidade saliente
de promover a dignidade da pessoa humana e à igualdade.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que segundo Branco, os danos morais
apresentam caráter dúplice ao disponibilizar à vítima do dano moral uma forma de
tutelar seu interesse violado, apresentando uma função pedagógica e preventiva.
Pedagógica na medida que na relação jurídico-obrigacional constituída surge uma
resposta estatal como escopo de promover a compensação do mal sofrido e
preventiva por não se limitar aos indivíduos diretamente ligados à obrigação de
reparação, fazendo-se refletir a decisão por todo o tecido social, “pois, a exemplo do
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que ocorre com as normas penais, atua na consciência coletiva, fazendo com que os
indivíduos naturalmente possam se abster de comportamentos que porventura lhes
imponham responsabilização (BRANCO, 2006, p. 48).
Desta forma, verifica-se que nos casos de abandono afetivo inverso há
responsabilidade subjetiva do filho em relação ao pai, o que gera indenizações a
título de danos morais. Ainda que o filho tenha sido abandonado pelo pai na infância,
tal fato não desconfigura o ato ilícito de não prestar auxílio ao pai vulnerável. No
entanto, percebe-se que não há um posicionamento fixo sobre o tema nos tribunais,
conforme será abordado no tópico subsequente.
4.2. A posição do Poder Judiciário
Conforme já mencionado, a responsabilidade civil e os danos morais
aplicados no âmbito familiar possuem um objetivo pedagógico, não econômicos. O
que se busca com a legislação atual é viabilizar mecanismos que vedem os abusos
praticados por aqueles que descumprem os direitos fundamentais de pessoas a
quem deveriam proteger e amparar (BRANCO, 2006).
Neste sentido, os tribunais brasileiros vêm alterando seu posicionamento no
que se refere ao reconhecimento do afeto e à responsabilidade civil pelo abandono
afetivo inverso, em casos específicos.
Para melhor ilustrar tais modificações, segue o voto proferido pela Ministra
Nancy Andrighi:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.242 - SP (2009/0193701-9)
Voto proferido pela Ministra relatora NANCY ANDRIGHI:

A ideia subjacente é a de que o ser humano precisa,
além do básico para a sua manutenção – alimento,
abrigo e saúde –, também de outros elementos,
normalmente imateriais, igualmente necessários para
uma adequada formação – educação, lazer, regras de
conduta,
etc.
(...) Aqui não se fala
ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e leg
al de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade
das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. O amor diz
respeito à motivação, questão que refoge os lindes
legais,
situando-se,
pela sua subjetividade
e
impossibilidade de precisa materialização, no universo
meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião.
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O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos
objetivos, distinguindo-se do amar pela possibilidade de
verificação e comprovação de seu cumprimento, que
surge da avaliação de ações concretas: presença;
contatos,
mesmo que não
presenciais;
ações
voluntárias em favor da prole; comparações entre o
tratamento dado aos demais filhos – quando existirem –
, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apr
eciação do julgador, pelas partes. Em suma, amar é
faculdade, cuidar é dever (REsp 1159242/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)
Com este julgado, pode-se concluir que há reparação de dano,
caracterizando a responsabilidade civil a título de danos morais, quando há o
abandono afetivo inverso, uma vez que gera o sentimento de rejeição no idoso,
afetando sua saúde. Não há a imposição do sentimento, mas sim o dever de cuidado
material e imaterial.
No entanto, há entendimento contrário ao anteriormente transcrito, o qual
reconhece uma exceção a esta regra, senão vejamos:

“A 2ª Turma Cível do TJDFT confirmou a sentença da 1ª
Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho
que julgou improcedente o pedido de alimentos
ajuizado por uma mãe em desfavor de seus três filhos.
O Recurso trata-se de uma Apelação Cível contra a
sentença proferida em ação de alimentos, que julgou
improcedente o pedido da genitora, consistente em
condenar os filhos a lhe pagar alimentos. Inicialmente,
os desembargadores explicaram que o dever alimentar
de sustento, fundado na relação de parentesco, baseiase no princípio da solidariedade familiar (art. 229 da CF),
que atribui aos pais o dever de assistir aos filhos
menores; e aos filhos maiores, a obrigação de amparar
os pais idosos. Ao examinar o caso dos autos, os
julgadores verificaram que a autora abandonou os seus
filhos, material e afetivamente, desde a tenra idade.
Desse modo, como ela, há mais de quatro décadas,
deixou de cumprir com os deveres inerentes ao poder
familiar, abstendo-se de assegurar aos seus filhos o
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sustento, a guarda, a educação e de lhes prestar atenção
e afeto, o colegiado entendeu que a mãe não pode, na
velhice, pretender atribuir aos seus descendentes as
obrigações fundadas no princípio da solidariedade
familiar, que ela nunca observou. Para os
desembargadores, é descabida a fixação de alimentos
em benefício de genitor que nunca cumpriu com os
deveres inerentes ao poder familiar. Não pode, agora,
valer-se apenas da relação de parentesco para postular
algo que nunca ofereceu nem mesmo moralmente aos
filhos. Além do mais, no caso, para os julgadores, não
restou devidamente comprovada a necessidade da
genitora em pleitear alimentos, não merecendo,
portanto, provimento o seu pedido.”
No julgado acima citado, o Tribunal aplica uma exceção dentro do princípio
de solidariedade disposto no art. 229 da Constituição Federal, bem como da
obrigação recíproca do art. 1.696 do Código Civil, uma vez que restou devidamente
comprovado nos autos que a idosa que requer alimentos aos seus filhos abandonou
os mesmos na infância, tornando possível que a norma de prestar auxílio ao
vulnerável não seja imposta.
Vejamos também entendimento semelhante do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina:

Apelação cível. ação de alimentos ajuizada pelo
ascendente em desfavor de seus filhos. Pedido
amparado no compromisso de solidariedade familiar.
Exegese do art. 1.696 do código civil. Improcedência na
origem. Ausência de demonstração do binômio
necessidade/possibilidade. ônus que competia ao autor
da demanda, por força do art. 373, inc. i, do código de
processo civil. inexistência de vínculo afetivo entre os
litigantes. sentença mantida. recurso conhecido e
desprovido. O pedido alimentar formulado pelo
ascendente ao descendente com fundamento no art.
1.696 do cc exige demonstração inconcussa da
necessidade alimentar e da capacidade financeira do
alimentante de prestar auxílio ao genitor. Em face do
caráter solidário da obrigação alimentar, inacolhe-se
pleito formulado por genitor contra filho maior de idade
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se este não recebeu por ocasião de sua menoridade os
cuidados paternos inerentes ao pátrio poder a que tinha
direito (apelação cível n. 2013.035033-8, de Camboriú,
rel. des. monteiro rocha, j. 10-10-2013). (TJ-SC - AC:
20150612454 CRICIÚMA 2015.061245-4, RELATOR:
STANLEY BRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 14/04/2016,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL)
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Nesse sentido, expressou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por
meio de notícia divulgado em seu site oficial:

O juiz Cléber de Castro Cruz, titular da 16ª Vara de
Família de Fortaleza, negou o pedido de um idoso que
ingressou na Justiça para receber pensão alimentícia dos
três filhos. De acordo com o magistrado, as provas
apresentadas pelos filhos ao longo da tramitação do
processo e o depoimento do próprio idoso comprovam
que houve abandono material e também afetivo por
parte do pai. “Não tendo o autor da causa sido pai de
seus filhos para dar-lhes amor e afeição, e nem mesmo
para auxiliar lhes materialmente, quando da sua
assistência os promovidos [filhos] ainda necessitavam,
não se mostra justo, nem jurídico, que agora busque se
valer da condição paterna apenas para impor-lhes
obrigações”, explicou o juiz (TJCE, 2016, online).
Deste modo, é saliente que o entendimento quanto ao abandono afetivo
ainda é questão controvertida nos tribunais brasileiros. Contudo, espera-se que o
entendimento passe a ser no sentido de que o direito, ainda que não possa impor o
amor nas relações humanas, possui um papel importante no que concerne à
proteção de direitos e na reparação de danos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo científico analisou a temática do abandono afetivo inverso,
seus princípios e legislações que versam sobre o tema, bem como alguns de seus
desdobramentos no ordenamento jurídico brasileiro.
Ao abordar o tema verificou-se que há duas espécies de afeto, o “objetivo”
e o “subjetivo”. O primeiro refere-se ao afeto como dever jurídico e o segundo é
compreendido como um afeto enquanto sentimento. No entanto, o afeto que se
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refere no ordenamento jurídico deve ser entendido como um conjunto de deveres
legais inerente aos pais em relação aos filhos e vice e versa.
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Neste sentido, foi demonstrado que o reconhecimento no direito do afeto
não deve ser confundido com a imposição de amor nas relações familiares, é apenas
uma conduta solidária, que deve estar presente no âmbito familiar, especialmente
naqueles em que houver uma pessoa vulnerável, sejam eles filhos menores ou idosos.
Desta forma, a inobservância de cuidado dos filhos para com os pais e a
ausência de uma conduta solidária caracterizam o abandono afetivo inverso, uma vez
que viola direitos da personalidade e gera uma violência moral e sentimental para o
idoso, prejudicando sua saúde.
Por estas razões e por todo o exposto, entende-se que é cabível a
responsabilização do filho em virtude do abandono afetivo inverso, pois há uma
conduta omissa ilícita pelos filhos, ou seja, há inobservância do dever de cuidado,
provocando danos e consequências que devem ser reparadas.
Este é o entendimento majoritário da doutrina dos tribunais superiores
brasileiros sobre o tema, os quais reconhecem a caracterização de responsabilidade
civil, gerando indenização a título de danos morais. No entanto, ainda que seja este
o entendimento majoritário, há tribunais que possuem entendimentos um pouco
diferentes, os quais aplicam determinadas exceções ao princípio da solidariedade,
em casos específicos.
Conclui-se, portanto, que não há um posicionamento fixo jurisprudencial
sobre o tema, porém, é evidente que o direito não pode impor o amor nas relações
familiares, mas possui um papel fundamental de reparar danos e asseguras os mais
vulneráveis que possuírem seus direitos fundamentais violados, contribuindo assim
para uma sociedade mais justa, decente e solidária.
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RESUMO: Esta pesquisa tem o condão de avaliar e analisar se existem medidas
preventivas em matéria penal para conter a ampliação do contágio viral do COVID19 no Brasil, analisando medidas de responsabilização criminal que possam vir a ser
adotadas, bem como a necessidade e importância do isolamento social, o encargo
do Estado na contenção do COVID-19, sendo feita de maneira qualitativa a pesquisa
se baseia em dados recentes e explicação e exploração em matéria legal, chegando
ao resultado de apresentação das prováveis incorrências penais aqueles que não
respeitarem as normativas de prevenção do Estado.
Palavras-Chave: COVID-19, prevenção, punitivo, gripe
ABSTRACT: This research is able to assess and analyze whether there are preventive
measures in criminal matters to contain the expansion of COVID-19 viral contagion
in Brazil, analyzing criminal accountability measures that may be adopted, as well as
the need and importance of social isolation, the responsibility of the State to contain
COVID-19, being carried out in a qualitative way the research is based on recent data
and explanation and exploration in legal matters, reaching the result of presenting
the probable criminal incidents to those who do not respect the norms prevention
measures.
Keywords: COVID-19, prevention, punitive, flu
INTRODUÇÃO
O presente artigo, visa elucidar conceitos, aspectos históricos, e medidas
penais cabíveis no que se refere ao cenário pandêmico mundial, especificamente no
Brasil.
Considerando as recomendações apresentadas pela Organização Mundial da
Saúde, e normativas das mais diversas esferas do poder legislativo e executivo
brasileiro, bem como o perigoso nível de contágio da doença viral Coronavírus, faz
importante verificar quais seriam as medidas penais adequadas que podem ser
adotadas em tal cenário.
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Ademais, ao verificar ne presente pesquisa aspectos históricos de orientação
e contenção de pandemias já ocorridas no passado, podemos verificar que algumas
medidas foram usadas como exemplo para conter a pandemia vigente.
Tanto no passado, como na presente data ainda verifica-se um aumento
substancial e significativo da curva de óbitos em decorrência do estado de saúde
viral da população, e mesmo com todas as orientações a população seja por
incompreensão, força maior, ou simples e fútil desrespeito as normativas, muitos
ainda descumprem todas as recomendações, fazendo com que o Estado venha a
adotar medidas cada vez mais rigorosas de contenção.
Uma delas, é a medida punitiva, que possui eficiência questionável, contudo,
mesmo não se possuindo dados específicos da eficiência das determinações
punitivas de controle, vê-se que dentre as possibilidades do estado, e normativas já
existentes, faz-se necessária sua utilização.
Diante disso, a presente pesquisa demonstra quais seriam os aspectos
relevantes a serem considerados pelo Estado, bem como, as medidas punitivas
prevista no nosso sistema penal que possam ser utilizadas para prevenção e correção
de possíveis infratores de tais orientações de saúde.
1.

PANDEMIA: ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE O ASSUNTO

O Período pandêmico atual que assola o País e o Mundo exige de todos
resiliência e disciplina para resistir com consciência e auxiliar os profissionais de
saúde a evitarem problemas decorrentes do descumprimento de orientações
prestadas pelos órgãos de saúde.
Torna-se necessário abordar alguns conceitos precipuamente, para que, no
decorrer da leitura não haja problema quanto a significados. O primeiro deles é o
surto, que se classifica pelo contágio ou ampliação de doença em determinado local,
posteriormente temos o de epidemia, que é o contágio de determinada doença em
vários locais e de forma rápida, e pôr fim a pandemia, que é o contágio em grande
escala em vários lugares, ultrapassando fronteiras, de uma doença muito acima das
expectativas.
Sendo importante frisar a importância do cumprimento, dado experiências
anteriores com epidemias e pandemias, tendo inclusive uma que marcou o País com
semelhantes significativas com a atual, a gripe espanhola, que ocorreu em meados
de 1918, sendo mortífera na época mesmo com as orientações e abordagens do
Estado.
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Também chamada la dansarina, gripe pneumônica, peste
pneumônica ou simplesmente pneumônica, a gripe espanhola
foi uma violenta pandemia que atingiu o mundo em 19181919, provocando milhões de mortes, especialmente entre os
setores jovens da população. Considerada a mais severa
pandemia da história da humanidade, foi causada pela
virulência incomum de uma estirpe do vírus Influenza A, do
subtipo H1N1 (FGV, 2020).
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A Revista Veja Saúde também publica em seu artigo informações sobre a Gripe
Espanhola, como transcrito a seguir:
A gripe espanhola é considerada por muitos especialistas a
mãe das pandemias: provocada pelo vírus influenza do tipo A
H1N1, ele contaminou mais de 500 milhões de pessoas e
provocou entre 17 e 50 milhões de mortes. Ao menos um
quarto de toda a população do planeta se infectou com essa
doença. No Brasil, estima-se que a gripe espanhola tenha
matado ao menos 35 mil pessoas. Entre elas, destaca-se o
então presidente eleito Rodrigues Alves, que estava pronto
para iniciar um segundo mandato como chefe da república. O
político paulista não resistiu às complicações e morreu no dia
16 de janeiro de 1919 (VEJA SAÚDE, 2020).
A pandemia espanhola de influenza de 1918 não se originou na Espanha,
como o nome parece sugerir, de acordo com informações históricas, como a
pandemia atingiu seu auge no outono de 1918, tornou-se comumente conhecida
como a "Gripe Espanhola" ou a "Senhora Espanhola" em parte da América e Europa.
O apelido foi, na verdade, resultado de um mal-entendido generalizado porque, a
Espanha, como um dos poucos grandes países europeus a permanecer neutro
durante a Primeira Guerra Mundial, tinha mídia que não era constrito pelos censores
em tempo de guerra, então os relatos do país neutro eram muito mais reveladores.
As notícias do vírus apareceram pela primeira vez em Madri no final de maio
de 1918, e a cobertura só aumentou depois que o rei espanhol Alfonso XIII teve um
caso ruim uma semana depois. As pessoas em nações que estavam sob um apagão
da mídia para a guerra só podiam ler relatos aprofundados de fontes de notícias
espanholas, então eles assumiram que o país "era o marco zero da pandemia". Os
espanhóis, por sua vez, acreditavam que o vírus havia se espalhado para eles da
França, então eles passaram a chamá-lo de "Gripe Francesa.
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Foram os únicos que que disponibilizavam mais informações a respeito dos
efeitos da influenza em sua sociedade, por essas razões, é difícil considerar posturas
estatais na época. Mas, ao que tudo indica as posturas principais do Estado brasileiro,
principalmente, a cidade do Rio de Janeiro que na época era capital e principal
receptor de embarcações externas.
Q UANDO SE PERCEBE A
EXTERNAS, O GOVERNO SOLICITA

INCORRÊNCIA DE UMA PANDEMIA , COM NOTÍCIAS
O FECHAMENTO DE CASAS DE SHOW E TAMBÉM QUE

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

FOSSEM COLOCADOS OS CORPOS ÓBITOS NA FRENTE DAS CASAS .

NESSE

CARLOS CHAGAS ABRE MAIS PONTOS DE ATENDIMENTO DE
SAÚDE NA CIDADE DO R IO DE J ANEIRO , JÁ NA ÉPOCA SE EXIGIA QUE AS PESSOAS FICASSEM
EM SUAS CASAS E QUE NÃO HOUVESSE ENCONTROS COLETIVOS , COMO PODE SER VISTO NA
FIGURA NA FOLHA SEGUINTE .
MOMENTO

ENQUANTO

NÃO SE ALASTROU UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE MORTOS NÃO

FORAM ADOTADAS MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA , OS

J ORNAIS

DA ÉPOCA TAMBÉM

CRITICAVAM AS POSTURAS DO GOVERNO COMO INSUFICIENTES E ATRASADAS , POIS,
DEMORARAM A ADOTAR MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO DE HIGIENE PREVENTIVA E CUIDADOS
ESPECÍFICOS COM A POPULAÇÃO .

Inicialmente foram adotadas medidas de contenção militares que não surtiram
um efeito eficiente de prevenção, objetivando censura e ocultação de dados sobre o
cenário viral, em verdade, conforme relatos vieram a ocasionaram mais revolta e
desespero na população.
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Invariavelmente, o reconhecimento oficial de uma epidemia só
se concretiza após um grande acúmulo de doentes e mortos,
exigindo o estabelecimento de uma estrutura que possibilite
lidar com as arbitrariedades que ela origina, forçando uma
reação coletiva (Rosemberg, 1992; Evans, 1992). A doença
contagiosa é um evento social, e, no caso da gripe espanhola,
desencadeou uma mobilização social, ato que não foi exclusivo
do Brasil, uma vez que cada sociedade tentou construir sua
própria resposta. A opinião pública, numa tentativa de salvarse da ameaçadora moléstia, começa a exigir a revitalização de
medidas como quarentenas e isolamentos. Alguns médicos,
sem saber que tipo de estratégia de combate estabelecer para
a moléstia reinante, passaram a defender que o isolamento dos
doentes "se impõe como a primeira medida de higiene"
(Goulart apud Azevedo, 1919, p. 15).
Não foram adotadas medidas legais, especificamente criminais sobre o
comportamento da população, não havia lei específica que punia o cidadão que
saísse a noite, ou visitasse amigos. Num cenário Pós-Guerra o foco das legislações
eram de conter divulgação de dados e informações, haja vista, que poderiam ser
usadas contra o próprio país futuramente. O único País que disponibilizou seus dados
e abordagem foi a Espanha, mesmo sabendo que em regra a origem do vírus não
era da região.
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Nesse cenário, o Estado criou orientações específicas a população de higiene
e cuidados pessoais, bem como evitar realização de visitas e aglomerações, conforme
pode ser visto na imagem do jornal da época. Sem cunho punitivo.
2.

CENÁRIO PANDÊMICO E ISOLAMENTO SOCIAL
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O Covid-19, também conhecido como coronavírus, é um vírus, de
característica estética de coroa, por isso seu nome faz referência a tal em latim.
Iniciou-se conforme alguns pesquisadores demonstram, na cidade Wuhan- China.
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em
muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado,
gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam
animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV
e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a
transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi
identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo
em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa.A
COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico
variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca
de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e
aproximadamente 20% dos casos detectados requer
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade
respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar
de suporte ventilatório (Ministério da Saúde, 2020).
A apresentação inicial assemelha-se a uma gripe, com sintomas de febre,
tosse, dor de garganta e coriza. Aproximadamente 80% dos pacientes se recuperam
sem complicações, sendo classificados como casos leves ou moderados. Os 20%
restantes evoluem com dispneia e e outros agravamentos, como a pneumonia, e
necessitam de internação para oxigenioterapia, além de outras intervenções.
Cerca de 5% dos pacientes evolui para o estado crítico devido à insuficiência
respiratória, coagulação intravascular disseminada, choque circulatório ou disfunção
orgânica múltipla, requerendo cuidados de terapia intensiva. A letalidade nesse
último grupo é superior a 40%.
A forma de transmissão se dá, segundo as evidências disponíveis e divulgadas,
é que o vírus pode se espalhar por meio do contato direto, indireto (através de
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superfícies ou objetos contaminados) ou próximo (na faixa de um metro) com
pessoas infectadas através de secreções como saliva e secreções respiratórias ou de
suas gotículas respiratórias, que são expelidas quando uma pessoa tosse, espirra ou
fala e essas gotículas infecciosas entram na sua boca, nariz ou olhos do indivíduo.
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Em 12 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou como pandemia a doença causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2) 1. A infecção (COVID-19), além de
ser mais transmissível, tem letalidade estimada em cerca de 14
vezes a da influenza 2. O alto índice de contágio, com cada
indivíduo infectando de 2 a 3 pessoas, em média, causa a
expansão da epidemia em progressão geométrica 3. No Brasil,
onde a transmissão comunitária em todo o território nacional
foi declarada em 20 de março, mais de 147 mil casos e 10 mil
mortes pela COVID-19 haviam sido confirmados até 9 de maio
de 2020 4. Medidas de isolamento de casos e contatos e
distanciamento social da população geral têm sido as principais
estratégias preconizadas para retardar a expansão da COVID19 e permitir a adequação dos sistemas de saúde ao rápido
aumento da demanda por leitos de internação, especialmente
aqueles de terapia intensiva, evitando o colapso da assistência
hospitalar (DAUMAS, 2020, p. 03).
Diante de tal declaração, as autoridades sanitárias, criaram um protocolo com
intuito de prevenir da doença, as recomendações de prevenção à COVID-19 são as
seguintes:
Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa
frequência deve ser ampliada quando estiver em algum
ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações
comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público
ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.
•

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com
a
parte
interna
do
cotovelo.
Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com
as
mãos
não
higienizadas.
Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as
mãos como já indicado.
•
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Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas
em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos
e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem
contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
•

Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças
e outros objetos que são utilizados com frequência.
•

Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres,
toalhas, pratos e copos.
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•

•

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros,
shoppings, shows, cinemas e igrejas.
•

Se estiver doente, evite contato próximo com outras
pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque
orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou
atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações
do profissional de saúde.
•

•

Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os
ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não
são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem
funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída
de gotículas potencialmente contaminadas (Ministério da
Saúde, 2020)
•

Destas orientações pretendemos destacar a seguinte “Evite circulação
desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas”.
Até onde sabemos essa orientação evoluiu pra famoso lockdown em alguns
lugares e o tão questionado “isolamento social”, que como medida preventiva possui
grande eficácia, o pesquisador Mauricio Feo conseguiu contabilizar em um gráfico a
queda das curvas de casos no Brasil gerado pelo isolamento social.
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No gráfico apresentado pelo engenheiro é possível verificar que o isolamento
social no Brasil alterou significativamente o resultado de mortalidade do vírus,
ficando assim cristalina a eficácia e necessidade de tal medida de contenção. O
isolamento se caracteriza pela contenção dos indivíduos evitando o trânsito, contato
e movimentações no território. Goldim salienta:
Na definição de cada medida, passamos a analisar o
“isolamento”. Este deve ser entendido propriamente como
separação. Nessa medida, as pessoas com doenças contagiosas
são segregadas daquelas não infectadas. Na verdade, é
possível distinguir o isolamento para impedir a transmissão
daquele chamado isolamento protetor ou reverso. Neste, o
paciente imunossuprimido e imunodeprimido é isolado para
evitar sua exposição a condições contaminantes (GOLDIM,
2020).
Ademais, até o momento não foram apresentadas vacinas ou medicações
específicas para combater o vírus, estando a sociedade limitada as orientações de
isolamento, que representam até o momento mais eficácia para impedir a
propagação viral, mesmo com as medidas, considerando a desestrutura social, e o
cenário econômico de muitos brasileiros, infelizmente, o crescimento da curva de
óbitos ainda se mostra aumentado, principalmente nas regiões e setores urbanos
que ocorrem aglomerações involuntárias, como favelas, acampamentos, dentre
outros.
Assim, na ausência de vacinas para a prevenção ou de uma
terapêutica farmacológica adequada à cura, o enfrentamento
ao surto de Coronavírus, causador da COVID-19, tem requerido
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medidas clássicas de saúde pública. Entre essas práticas,
encontramos a quarentena, o isolamento e a contenção social,
as quais têm como função impedir a propagação da doença
entre pessoas, interrompendo a transmissão do vírus
(GARRIDO apud WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020)
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Garrido reforça a importância do isolamento, da quarentena e a contenção
social como os meios atuais que demonstram eficiência para evitar ampliação de
contágio viral.
No Brasil, em 6 de fevereiro de 2020, foi sancionada a Lei
no 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
epidemia da COVID-19 e elenca as INF comunitárias que
podem ser adotadas. As Unidades da Federação (UFs)
passaram a adotar tais medidas a partir da segunda semana de
março de 2020. São exemplos o estado do Rio de Janeiro
(Decreto no 46.970, de 13 de março de 2020),14 o Distrito
Federal (Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020),15 o
município de São Paulo (Decreto nº 59.283, de 16 de março de
2020)16 e o estado de Santa Catarina (Decreto nº 515, de 17 de
março de 2020)17 que, posteriormente, aprovaram novos
decretos estabelecendo medidas mais rigorosas. É esperado e
desejável que as ações de enfrentamento sejam revistas e
alteradas à medida que a epidemia evolui.5 Destaca-se o
estado de São Paulo, o mais populoso do país, que adotou
medidas rigorosas de quarentena a partir de 24 de março de
2020 (GARCIA, 2020)
Conforme Garcia descreve, no Brasil, foram adotadas medidas não
farmacológicas com orientação determinadas em legislações Estaduais e Municipais,
bem como por legislação de cunho nacional, informando e conscientizando sobre o
dever de isolamento, quarentena, uso de máscaras etc. Ficando aberta a
possibilidade, ao agente público, de punir ou restringir aquele que desobedecer a tal
prerrogativas.
3.

MEDIDAS PUNITIVAS DE PREVENÇÃO

Quando abordamos medidas punitivas, ou a utilização do direito penal como
agente de prevenção de saúde pública, precisamos abordar também os direito
tutelados que permitem que o direito coletivo(pessoas que correm o risco de serem
infectadas por doença viral) se sobreponha ao direito individual e inerente (pessoa
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que por algum motivo não deseja cumprir as medidas preventivas estabelecidas de
combate ao COVID-19).
O artigo 5º de nossa Magna carta classifica como fundamental o direito à vida:
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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[...]
Contudo, o conflito se inicia quando o mesmo garante como fundamental,
também, o direito à liberdade, assim o indivíduo que possuir sua liberdade restrita
pelo Estado para prevenção e contágio estará simplesmente tendo seu direito
individual sobreposto pelo direito coletivo que é à vida.
Considerando que este, garantirá também o seu próprio direito à vida, já que
não só evitará óbitos por contágio, como também não correrá o risco de adquirir a
doença viral.
Ademais, não há Direito Individual absoluto, sobrepondo a ele não somente o
direito de ir e vir, como também de Saúde e interesse do Estado. Estes, bem
fundamentado, em estatísticas e previsões de aumento de morte caso não seguidos.
O princípio de se locomover livremente, amplamente
defendido pelo filósofo Jean Jacques Rousseau, está elencado
no artigo 5, inciso XV da Constituição Federal que dispõe que
qualquer pessoa, nos termos da lei, poderá se locomover
livremente em área nacional. Entretanto este preceito se choca
pelos impedimentos estabelecidos pelos governantes para que
não haja uma maior uma maior transmissão viral e
sobrecarregue os leitos hospitalares. Através deste cenário
podemos concluir que os direitos fundamentais não são
absolutos, tendo maior relevância aquele que se sobrepõe ao
interesse privado, em decorrência de circunstâncias
excepcionais, como tem ocorrido atualmente (MIRANDA, 2020,
p.10).
Outra característica é o respeito aos princípios da Igualdade, Legalidade e
Reserva legal. Estes, configuram a base da legislação preventiva do COVID-19,
garantindo que as medidas preventivas abranjam a toda a população e maneira
igualitária.
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O Princípio da igualdade garante o tratamento “igual aos iguais e desigual aos
desiguais” evitando as famosas “furadas de fila” por razões políticas, apesar de ser
um princípio basilar de todo o sistema público, não devendo ser levado em
consideração somente em tempos de crise, infelizmente, não é o que se vê
costumeiramente, estando dessa forma garantindo a população nesse momento
caótico igualdade de atendimento e tratamento. Miranda apud Gandolfi salienta:
A igualdade relacionada ao cuidado com a doença pode ser
bem expressa pela máxima: pessoas com a mesma situação
clínica devem receber o mesmo tratamento, inclusive no que
tange a exames de apoio ao diagnóstico, prazos, acomodações
etc. A ideia de igualdade perante os serviços públicos de saúde,
aliás, não é diferente daquela exigida pelo princípio
republicano em relação a qualquer órgão ou serviço (MIRANDA
apud GANDOLFI; JUNIOR, 2010, p. 73)
O Princípio da Legalidade cominado ao da Reserva Legal exige e garante que
todas as recomendações e proibições de combate ao COVID-19, sejam previstas em
texto legal, estando descritas antecipadamente as sanções, considerando, como bem
preceitua o artigo 1º do Código Penal, não há crime, sem lei anterior que o defina.
O Sistema único de Saúde, mesmo apresentando grande desestrutura, teve
no cenário pandêmico, mais do que nunca, que seguir os preceitos fundamentais de
isonomia e legalidade, como salientado por Miranda, na citação acima.
A saúde deve obedecer aos mesmos preceitos fundamentais de órgãos
administrativos, e dada sua condição de suporte e prevenção, responsabilizada por
todo o atendimento público, a isonomia no atendimento e na prevenção é essencial
e indispensável.
Na quarta-feira (15/7), a Justiça estadual determinou o
isolamento domiciliar de uma moradora de Guaíra, cidade
do interior do Paraná. Segundo informações do processo, no
início de julho, a mulher realizou um teste rápido para a
detecção do novo coronavírus, cujo resultado foi “reagente”.
Devido ao contágio, foi prescrito o isolamento da paciente,
porém ela descumpriu a quarentena por duas vezes.
Ao analisar o caso, o Juiz da Vara Cível de Guaíra ressaltou
que a ré tinha o dever de cumprir as orientações médicas e
o isolamento social. “Não obstante o esforço legislativo e de

fiscalização, é preciso que cada um tenha a consciência de que
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somente fazendo aquilo que deve ser feito e com muita
responsabilidade é que conseguiremos vencer esta pandemia”,
destacou. A determinação de isolamento deve ser cumprida
por até 11 dias ou até que sobrevenha ordem em sentido
contrário das autoridades sanitárias do Município. Em caso
de descumprimento, a multa diária foi fixada no valor de
R$ 5 mil.
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Na decisão liminar, o magistrado observou que a conduta da
paciente atenta contra a saúde pública. Segundo ele, neste
período de pandemia, “existem algumas regras de ouro que

devem prevalecer e vigorar de forma objetiva, dentre as quais,
o direito individual não pode prevalecer sobre o coletivo, as
orientações médicas e sanitárias devem ser devidamente
respeitadas (...) e o direito de cada pessoa neste País tem o
limite de não afrontar o direito dos demais, mormente àqueles
que estão no grupo de risco” (TJ/PR, 2020).
Considerando estes fatores fora necessário que o Estado adotasse medidas
repressivas mais duras para com aqueles que não a respeitassem, garantindo a
devida proteção à vida e à saúde, ambos preceitos fundamentais previstos em nossa
Constituição Federal de 1988.
Basilarmente, vale salientar que o desrespeito a medidas preventivas, ou
normativas de combate ao COVID-19 abrangem não somente a esfera Penal, como
também a esfera Administrativa, haja vista, que a fiscalização primária é realizada
pelos órgãos municipais de controle, sendo apresentados agentes de fiscalização
comercial, cultural etc.
O agente público que visualizar ato atentatório contra a lei pode entrar em
contato com seu superior, e caso seja sua atribuição, no momento pode vir a exercer
o chamado “poder de polícia” agindo em defesa dos interesses do Estado, logo, da
população.

verbis:

O poder de Polícia está previsto no art 78 do Código Tributário Nacional, in
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
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mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais
ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder.
Logo, é permitido ao agente público se manifestar, punindo dentro do limite
de suas atribuições indivíduo que atentar contra as normas instituídas pelo Estado.
Dentre as principais normativas de controle, há a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que descreve quais serão as medidas para enfrentamento do momento
emergencial pandêmico.
A Lei dispõe em seu artigo terceiro as medidas que podem ser adotadas em
combate a pandemia, como verificado no caput do referido, abaixo:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, poderão
ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
A Lei também conceitua em seu artigo segundo os termos como isolamento
e quarentena deixando claro quais os comportamentos esperados da população no
cenário pandêmico, como pode ser visto:
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Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,
ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou
encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação ou a propagação do coronavírus; e
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II - quarentena: restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não
estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios
de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do
Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao
disposto nesta Lei, no que couber.
O descumprimento, das orientações acima citadas, incorre no crime previsto
no artigo 268 do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.), in

verbis:

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente
é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de
médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Omissão de notificação de doença
O artigo em comento é uma norma penal em branco(necessita de outra
normativa que regulamente e especifique para que possa ser aplicado), considerando
o vasto corpo normativo que conceitua e especifica medidas de prevenção ao
COVID-19, fica claro seu padrão viral de contágio, logo, o artigo 268 do Código Penal
é a primeira punição prevista para controle pandêmico, exemplificadamente temos a
notícia a seguir, que mostra como pode ocorrer a responsabilização por
descumprimento:
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Na Comarca de Ribeirão Preto, em plantão judiciário realizado
hoje (21), um homem que estaria envolvido na realização de
uma festa denominada "Corona Trance" teve a prisão em
flagrante convertida em prisão preventiva. A decisão é do juiz
Hélio Benedini Ravagnani. As provas apresentadas indicam que
o autuado teria praticado furto qualificado, crime contra a
relação de consumo, além de infringir determinação pública
para prevenção de contágio da Covid-19. O coronavírus causa
apreensão em todo o mundo, com milhares de mortes.
Diversas medidas estão sendo tomadas para a prevenção do
contágio, com recomendações para que a população não deixe
seus lares e determinações que impedem o funcionamento de
certos estabelecimentos, comerciais ou não”, afirmou o juiz na
decisão.
O magistrado escreveu que na cidade de Ribeirão Preto foi
declarada situação de emergência, com decreto impedindo a
aglomeração de pessoas. “Não é possível admitir, portanto,
tamanha afronta como essa praticada pelo autuado. Em plena
situação de emergência vem disseminar a propagação do vírus
com a promoção de uma festa, inclusive com nome sugestivo,
deixando evidenciada sua intenção. A realização do evento
poderia contaminar um número incontável de pessoas,
atravancando e assolando ainda mais o sistema público de
saúde.” Ele destaca, ainda, que a personalidade “delinquente,
transgressora, desafiadora das leis e contrária ao senso
comum” do autuado justifica a manutenção da prisão para
garantir a ordem pública. (TJSP, 2020).
Posteriormente, temos a punição prevista no artigo 131 do Código Penal, que
versa, “Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está
contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena - reclusão, de um a quatro
anos, e multa”.
O cidadão que agir com dolo, mesmo que eventual, vindo a infringir tais
normativas pode vir a ser punido severamente conforme legislação prevista. Mesmo
que, incorra em crime de perigo abstrato, ante ao fato que em muitos casos, não há
previsibilidade da extensão do dano, por se tratar de doença com alto nível de
contágio. Sobre a descrição do crime de perigo abstrato, Nunes elucida:
Crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem a lesão
de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e
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concreto. São tipos penais que descrevem apenas um
comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado
específico como elemento expresso do injusto. (NUNES, 2020)
Caso o crime seja de perigo concreto, quando é previsível a extensão do dano,
como em seio familiar, ou grupo específico de pessoas será responsabilizado da
mesma maneira. Bitencourt salienta:
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Ainda que o agente não tenha a finalidade específica de
transmitir a doença, sua conduta pode ser enquadrada no
referido tipo penal, desde que ele saiba estar contaminado.
Assim, quem, sabendo-se portador de Covid-19, sai às ruas sem
equipamento de proteção e se aproxima de terceiros,
incluindo-se deliberadamente em aglomerações ou
participando de manifestações públicas, comete, em tese, o
referido delito, sendo indiferente o efetivo contágio para sua
consumação — eis que se trata de crime formal e de
perigo(BITENCOURT, 2012)
Pois, ao que se sabe, no contexto pandêmico a simples ação contrária as
recomendações legais, coloca em risco a população como um todo.
Outrossim, temos a redação do artigo 132 do Código Penal, que descreve a
tipificação penal quanto a exposição da saúde de terceiro, “Expor a vida ou a saúde
de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se
o fato não constitui crime mais grave”.
Considera-se, o artigo, como tipificação de um crime subsidiário, abrangendo
o crime do tipo culposo, haja vista, que mormente ocorrerá quando o agente incorrer
em imperícia, imprudência e negligência, colocando assim a saúde de outrens em
risco, coadunando com o comportamento social de desrespeito as regulamentações
do Coronavírus.
Tanto o artigo 131 como 132 do Código Penal necessitam de regulamentação
aditiva para real aplicabilidade punitiva, sendo assim, torna-se mais interessante sua
utilização cominada com outros artigos do próprio código, ou regulamentação
específica do local do crime, como decreto municipal ou estadual.
Outra regulamentação que prevê a punibilidade para aquele que prejudicar o
direito fundamental à saúde está previsto no corpo do artigo 267 do referido Código
Penal, onde:
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Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de
germes patogênicos:
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.
§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
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§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois
anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos (Grifo Nosso).
Estando o agente público incumbido do devido cumprimento do dever legal
quando age de maneira punitiva baseando-se nos artigos do Código Penal,
responsabilizando o agente do ato com multa, caso seja dado poder de polícia ao
mesmo, ou, o levando preso em flagrante delito quando descumprida tais exigências.
O Código Penal também prevê em seu texto o Crime de desobediência,
previsto no artigo 330, “Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”.
Fica a encargo do funcionário público a postura fiscalizadora, e preventiva do
contágio, desde modo, deve ser respeitado e seguido pelos cidadãos que por ele for
orientado, e, caso não venha a ser, vindo a sofrer alguma oposição por parte de um
indivíduo ou grupo, pode solicitar representação punitiva do mesmo.
O Indivíduo que vier a condicionar a outro em ambiente fechado, ou mesmo
como prática agressiva, ou comportamento que venha a contaminar terceiro por
dolo poderá ser incorrido nos crimes de lesão corporal conforme previsto no artigo
129 do Código Penal:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
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IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incuravel;
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III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesão corporal seguida de morte
§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o
agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzílo:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
No mais, vale salientar que os crimes cometidos no período pandêmico contra
a saúde pública tem característica ultrativa, passado o período pandêmico aqueles
que punibilizados por quaisquer um dos crimes abordados na pesquisa permanecerá
respondendo, por se tratar de ofensa à saúde e a vida da sociedade como um todo,
sobre isso Nucci descreve:
Um outro destaque é que o complemento deste tipo
incriminador é ultrativo, nos termos do art. 3º do Código
Penal, porque, superada a crise e afastada a medida restritiva
imposta pelo poder público, quem a tiver infringido, quando a
determinação estava em vigor, continuará a responder
criminalmente pelo que fez. Afinal, gerou perigo à saúde
pública, lesionando o bem jurídico tutelado Por derradeiro,
visualizando, hoje, o desenvolvimento da propagação do
coronavírus, podemos concluir que o crime do art. 268 pode
ser instantâneo (resultado imediato, não se prolongando no
tempo), como defendemos em nossas obras, mas também
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pode dar-se na forma permanente (resultado que se arrasta
no tempo), dependendo da maneira de infringência da
determinação do poder público, o que nos permite ampliar a
nossa anterior visão. Se há uma ordem de recolhimento à casa,
enquanto o agente permanecer na via pública, a sua
transgressão está colocando em risco a saúde pública, pois o
perigo de contágio permanece vivo. A forma permanente
permite a imediata detenção para a lavratura do termo
circunstanciado (NUCCI, 2020).
A ultratividade do crime ocorrido durante momento pandêmico, dá-se por
razões conscientizadoras, e constitucionais, tendo em vista, que as punições são
majoritariamente preventivas e não necessariamente repressivas em sua origem
punitiva.
Como exemplo de explanações e orientações referentes ao COVID-19, o
Estado de Santa Catarina, com suporte do Ministério Público oportunizou aos seus
servidores uma cartilha, onde, orienta e direciona sobre as possíveis medidas penais
cabíveis

O documento "Orientações Sobre Reflexos Penais
Relacionados à Covid-19", elaborado pelo Grupo de Trabalho
de Apoio aos Órgãos de Execução do Gabinete Gestor de Crise
do MPSC, relaciona exemplos de condutas que costumam
ocorrer em momentos de crise, como o que vive o estado
devido à ameaça da disseminação da Covid-19 O Grupo de
Apoio aos Órgãos de Execução do Gabinete Gestor de Crise do
Ministério Público de Santa Catarina elaborou um documento
para orientar Promotores e Promotoras de Justiça sobre os
crimes que podem ser cometidos por agentes públicos,
empresários e cidadãos que contrariam as medidas legais e
normas sanitárias e de controle epidemiológico de contenção
à pandemia do novo coronavírus.
De maneira direta e didática, o guia "Orientações Sobre
Reflexos Penais Relacionados à Covid-19" relaciona as
condutas criminosas mais comuns em situações de crise e de
calamidades públicas - semelhantes a que o estado e o Brasil
vivem neste momento - e como tais atos devem ser
interpretados a partir do que diz o Código Penal (CP).
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O primeiro ato destacado no documento é o que se refere ao
crime cometido por quem não respeita a quarentena ou
isolamento determinados pelas autoridades públicas e
sanitárias, para evitar "a introdução ou propagação de doença
contagiosa" - como as previstas nos Decretos Estaduais n. 515
e 521 de 2020, publicados para impedir a propagação do novo
coronavírus em Santa Catarina. Nesse caso, salienta o
documento, não é necessário que haja, de fato, o contágio, pois
trata-se de um crime abstrato e a "lei presume de forma
absoluta o risco causado"(MPSC, 2020, grifo do autor).
A cartilha apresenta em forma de tabela os prováveis crimes que possam vir a
ser cometidos em período pandêmico, e suas punições, e explana orientações para
que não haja conflito interpretativo. Diante disso, o estado de Santa Catarina se
destaca, demonstrando organização e preocupação com seus servidores, para que
possam passar informações verídicas e conscientes sobre os regramentos d período
pandêmico no País.
CONCLUSÃO
A presente pesquisa/artigo restou demonstrar em seus tópicos apresentados
quais seriam as medidas punitivas adequadas para prevenção e combate da
expansão do contágio do COVID-19, como inicialmente previsto em seu projeto, a
verificação das medidas possivelmente adotadas pelo Estado de prevenção, e
contenção, utilizando-se de meios punitivos, como a utilização dos artigos 267 e 268
do Código Penal.
Verificou-se que a possibilidade punitiva do estado para controle do
famigerado vírus, e comportamento errôneo da população perpassa os dois artigos
acima citados, pois, o Código Penal possui em seu texto outras determinações
normativas que podem vir a ser utilizadas, no mais também verifica-se que os
decretos municipais e estaduais tem grande poder de controle, considerando o
poder de polícia dos agentes previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional.
A previsão do crime de desobediência contra agente público, e sua
aplicabilidade nos casos de resistência aos agentes fiscalizadores quando se
portarem frente a uma situação de oposição e falta de interesse no cumprimento das
normatizações do Estado.
Os agentes públicos, ao considerar a complementação legal dos decretos,
podem e devem agir em situações de aglomeração e utilização de espaços públicos
fechados por razões pandêmicas, bem como em estabelecimentos privados e
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públicos que descumprirem as exigências e orientações legais quanto a prevenção
do Vírus.
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Fora solucionada a problemática inicial da pesquisa, bem como, respondidos
e alcançados todos seus objetivos, extrapolando de maneira eficiente as tipificações
penais previstas.
Percebe-se também uma economia de recursos do Estado com os atos
preventivos, pois, o sistema de saúde público que já estava em crises estruturais
graves, teve que assumir a absorção de um número estrondoso de pacientes
infectados, ademais, o Estado também teve que realizar procedimentos de enterros
em grande escala. Se levarmos em conta valores gastos e quantificarmos, as medidas
de prevenção punitivas, também promovem a economia de recursos estatais.
Similarmente, alcança-se também com as medidas preventivas uma
recuperação econômica mais rápida, pois reduz o tempo de quarentena e medidas
como isolamento e loockdow, garantindo a população mais segurança e estabilidade
quanto aos prognósticos sociais e econômicos.
Ante o exposto, conclui-se que o Estado possui diversas possibilidades
punitivas e preventivas de controle pandêmico, e que as mesmas, apesar de não
haver pesquisa específica de efetividade, se mostram como medida possível e prática
para evitar o alastramento do contágio do COVID-19.
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RESUMO: O sistema Prisional é o meio utilizado pelo Estado para exercer o controle
social e, com isso, ele assume o poder de punir aqueles que desrespeitam as normas
legais e as regras de convivência. Devido à espera processual, os processos passam
anos para ser julgados, aglomerando as penitenciárias, podendo ser em decorrência
da confusa interpretação entre processo civil e processo penal, no qual utilizam
conceitos errôneos utilizados pelo senso comum e também pela
jurisprudência. Acerca dos procedimentos metodológicos, o trabalho se desenvolveu
por meio de pesquisa qualitativa através de um estudo bibliográfico para identificar
as causas do retardamento processual e como a falência de custódia pode contribuir
diretamente para esta crise da superlotação e espera dos presos para suas
sentenças. Com isso, a gestão pública de prisões encontram-se catastróficas, e
acarretam altos índices de reincidências aos internos, as faltas de infraestruturas dos
sistemas prisionais é um dos motivos, bem como as faltas de atendimentos médicos
e acomodações precárias, demonstrando ausência de higiene, assistência social,
vestuário, e o primordial que é a educação profissionalizante.
Palavras-chave: Sistema Prisional, Gestão Pública, Lentidão Processual.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 CONTEXTUALIZANDO O SISTEMA PRISIONAL.1.1. O
Sistema Prisional e seus Efeitos.1.2 Meio de solução para Superlotação Carcerária.2
LENTIDÃO PROCESSUAL COMO CAUSA DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. 2.1
Prisões Cautelares. 2.1.1 Princípios Fundamentais das Medidas Cautelares. 2.2 Das
Prisões Preventivas. 3 A PUNIÇÃO E OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS NAS DECISÕES
DO INDIVÍDUO. 3.1 Fases da evolução da pena. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, a situação carcerária brasileira vem sendo bastante
discutida, como o quesito da falência do sistema carcerário brasileiro, devido a
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diversos fatores existentes no nosso sistema prisional. Um dos fatores que
contribuem para essa superlotação está baseado na espera processual, grande
número de presos provisórios aguardando pelo julgamento no curso da investigação
preliminar. Trata-se, de uma medida cautelar de urgência de garantia, sem que seja
verificada a culpabilidade do agente.
A questão da administração das penitenciárias brasileiras tem sido motivo de
críticas de diversos setores da sociedade e demonstram a incapacidade do Estado
em gerir o setor. A respeito da a eficácia das penas privativas de liberdade e,
consequentemente, do papel ressocializador das prisões e as condições desumanas
e o desrespeito aos direitos básicos dos presos evidenciam a falência do atual sistema
prisional.
Percebe-se que, o principal objetivo das prisões não tem sido alcançado. Os
altos índices de reincidências comprovam que os indivíduos submetidos às penas
privativas de liberdade não saem diferente e, tampouco, preparados para voltar ao
convívio social. Um dos princípios mais importantes para tal medida, é a presunção
de inocência que está previsto no Art. 5º, da Constituição Federal de 1988, mas esse
princípio não possui total eficácia mesmo sendo de maior interesse do inocente, visto
que o preço a ser pago pela prisão prematura e desnecessária é altíssima.
A superlotação, a precariedade e insalubridade dos estabelecimentos, assim
como a falta de projetos do Poder Público que possam melhorar essa situação,
demonstram a falta de compromisso do Estado. Entretanto, apenas as construções
de mais presídios não é a solução mais eficaz. A introdução de um sistema capaz de
auxiliar na ressocialização do preso e diminuindo os índices de reincidência, como
idealiza a legislação brasileira vigente, seria de extrema importância para a efetivação
do principal objetivo das prisão.
Diante disso, a superlotação é um problema grave, pois existem cerca de
773.151 (setecentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e um) presos para uma
capacidade estimada de 461.026 vagas nos presídios em geral de acordo com dados
gerais do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) no
período de janeiro a junho de 2019. Nestes dados constam que 253.963 são de
presos provisórios, ou seja, 34,72% sem julgamento. De fato, a pena é aplicada, mas
não obedecem aos direitos mínimos dos apenados, que vivem em condições
degradantes conflitando com os princípios da dignidade da pessoa humana e dos
direitos humanos. Ocasionando assim, uma situação que vai de encontro com o
escopo ressocializador das penas e que necessitam de muitas mudanças para se
tornem eficaz.
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Percebe-se, portanto, que as garantias existentes na legislação para os que
estão presos não são atendidas. O Estado tem como função de salvaguardar o direito
do imputado, como trata a constituição Federal de 1988 dispondo sobre as garantias
legais da pessoa que passa por processo judicial, a fim de resguardar que os presos
passem por um devido processo legal, bem como o contraditório, ampla defesa e
presunção de inocência.
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Em se tratando de legislação, o Brasil se destaca, uma vez que tem um estatuto
executivo-penal conceituado a nível mundial, trazendo a ideia de execução da pena
privativa de liberdade atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana e
dos direitos humanos, afastando as possibilidades de penas cruéis, degradantes e
desumanas. Entretanto, a teoria não se reflete na prática, uma vez que é constante a
violação dos direitos e a inobservância das garantias legais previstas na execução das
penas privativas de liberdade. Dessa forma o estudo tem a seguinte problemática “A
Lentidão processual pode ser uma das causas para a superlotação carcerária?”
O presente estudo tem como finalidade informar, de maneira clara e precisa,
o quanto ainda é relevante para nossa sociedade à importância de se preocupar com
a crise do nosso sistema carcerário. É de suma relevância entender, que uma das
causas para o aumento da população carcerária é a quantidade de presos provisórios
que aguardam por uma sentença. Dessa forma é motivado acerca de algumas
indagações no sentido de compreender e explicar a superlotação carcerária, afim de
demostrar um dos principais focos para esta causa, expor as principais causas que
contribuem para a permanência de presídios sempre lotados, acerca das medidas
utilizadas pelos juízes, e suas motivações.
O presente estudo tem como objetivo geral identificar as causas do
retardamento processual e como a falência de custódia pode contribuir diretamente
para esta crise da superlotação e a espera dos presos para obter suas sentenças e
como objetivos específicos, analisar detalhadamente as leis e fundamentos que os
juízes utilizam para encadear provas suficientes a prisão dos suspeitos, e se existe
má-fé dos agentes públicos para contribuição do aumento da população carcerária
por conta da espera dos presos para audiência de instrução e julgamento; analisar
os meios em que são armazenadas e utilizadas as provas obtidas no local do crime e
a integridade da cadeia de custódia; examinar os meios utilizados para o
convencimento, se nelas possuem a licitude probatória para levantar os elementos
necessários nas decisões do indivíduo, contribuindo assim na diminuição do
retardamento processual.
O presente estudo utiliza como metodologia a pesquisa qualitativa através de
um estudo bibliográfico. Segundo Gunther (2016), uma vantagem da pesquisa
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qualitativa é utilizar dados que ocorrem naturalmente para encontrar sequências em
que os significados dos participantes são exibidos e, assim, estabelecer o carácter de
algum fenômeno.
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1.CONTEXTUALIZANDO O SISTEMA PRISIONAL
O sistema prisional brasileiro está em um verdadeiro colapso, apesar de que,
transformar o nosso sistema estabelecendo a pena privativa de liberdade foi um
grande marco para nossa sociedade no século XVIII até o XIX. Antes as penas eram
castigos corporais, pena de morte, passa a ser apenas a privação de liberdade como
uma sanção penal (GRECO, 2016).
Mas se para uns esta sanção seria uma verdadeira solução, apesar de sim,
possuir os seus efeitos positivos, para outros, se torna uma escola do crime. Com
vários efeitos, como as rebeliões, a superlotação carcerária como o principal foco do
nosso estudo e a corrupção entre os agentes penitenciários.
Apesar de todos estes efeitos, o sistema prisional brasileiro passou por
diversas modificações até chegarmos aos dias atuais, à regra é que a política
preponderante determina regras e princípios norteadores a serem seguidos dentro
de um cárcere. Um local onde um preso vai ficar sob custódia por um tempo
determinado, dependendo do seu crime, devendo assim conter regras e seguir
princípios.
Um princípio importantíssimo que rege esse sistema, mais se falando sobre o
preso, é o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que viabilizam
direitos e garantias. O Art. 5º, inciso III da Constituição Federal de 1988, dispõe que
ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante,
como outros direitos e garantias fundamentais também é assegurado ao imputado.
Desta forma podendo conviver de maneira normal com os demais cidadãos, sem que
pudesse cometer outros delitos, ou seja, uma maneira de reeducar ou ressocializar
este preso. (GRECO 2016).
Ademais, este sistema tinha como principal fundamento estimular a boa
conduta e a reforma desse indivíduo para sua incorporação no meio social. No
presente estudo iremos analisar um dos principais efeitos que o sistema carcerário
vem a causar no imputado e suas demais mazelas.
1.1 O Sistema Prisional e seus Efeitos
O sistema prisional trouxe mudanças em relação às penas aplicadas, como os
castigos corporais, as penas de mortes. Ainda assim no cenário atual é perceptível
ver que apesar de ter diminuído estes tipos de sanções, mesmo com os princípios
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norteadores da Constituição Federal atual, é possível verificar um grande descaso
com os presidiários.
No que tange o local da pena, atualmente no Brasil existe o fato da
superlotação carcerária, o que torna um local desumano indo contra os princípios
norteadores do direito. Dados de Dezembro de 2019 comprovam que o número de
presos nas penitenciárias é bem superior ao número de vagas e número de presídios.
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Atualmente são cerca de 748.009 (setecentos e quarenta e oito mil e nove)
presos, para o número de 442.349 (quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e
quarenta e nove) vagas nos presídios. Então, temos em média o dobro de presos
para o número de vagas, o que se torna um total descaso, e inflige o princípio da
dignidade da pessoa humana. (INFOPEN, 2019).
Então, se houver qualquer intenção no sentido de humanização, o que ocorreu
foi apenas um retrocesso. Se já quase impossível à convivência entre os presos,
imagine então um aglomerado de pessoas que cometeram diversos crimes, juntos,
daí que ocorre as rebeliões, as torturas, entre outros.
Numa visão geral, Carvalho Filho (2013, p. 29), alerta que os Países pobres e
países ricos enfrentam dificuldades. Cárceres superlotados na Europa, na América, na
Ásia, no Oriente Médio. Prisões antiquadas na Inglaterra. Violência entre presos na
Finlândia. Violência sexual nos EUA. Adolescentes e adultos misturados na Nicarágua.
Presos sem acusação no Egito. Maioria de detentos não sentenciados em Honduras.
Massacres na Venezuela. Isolamento absoluto na Turquia. Greve de fome na
Romênia. Prisioneiros que mutilaram o próprio corpo para protestar contra
condições de vida no Cazaquistão. Doença e desnutrição no Marrocos. Mais de 96
mil tuberculosos na Rússia. Presos sem espaço para dormir em Moçambique. Tortura
e número de presos desconhecidos na China.”
O que ocorre também, é um efeito do sistema prisional e da superlotação
carcerária, são os presos à espera de um julgamento, os agentes de fora das
penitencias não ajudam com a celeridade processual e os de dentro contribuem em
rebeliões, um verdadeiro caos. Um dos principais fatores para o sistema prisional está
com um número de presos superior a capacidade suportada, e também devido às
prisões cautelares, que são as prisões que garantem a privação da liberdade do
imputado, fazendo o que supostamente deixariam de cometer crimes. Aury Lopes, já
discorda do pensamento exporto, acredita na presunção de inocência como a
principiologia fundamental, no diante passar expor a linha de raciocínio que este
princípio é essencial para civilidade e sendo o reitor do Processo Penal, pois todos
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inocentes estejam protegido sem exceção, não decorrente de um preço altíssimo a
se pagar por uma prematura prisão e desnecessária. (LOPES JR, 2013).
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1.2 Meio de solução para Superlotação Carcerária
Para o Greco (2017), o Brasil é um país que prende muito e prende mal, para
ele muitos dos presos não deveriam estar presos e muitos que deveriam está, não
estão. O problema desse sistema também pode estar ligado a questão a classe social
do indivíduo, é como um padrão entre a sociedade, pessoas mais pobres e de classe
mais baixa permanecem mais tempo nas prisões ou vão presos injustamente.
Promessas políticas de que irão abrir vagas para o sistema prisional achando
que isto possa ser um meio de solução para a crise de superlotação. Porém, como
função social, ao invés de abrirmos mais presídios e aumentar vagas, deveríamos
fechar estes presídios, por falta de delitos.
Contudo, a função dos políticos para que estes delitos não ocorram devem
vim de fora das prisões. Então, pode-se dizer que é apenas uma verdadeira utopia, e
que, na verdade com o colapso atual, não existe mais uma forma de solucionar a
superlotação, pois dificilmente mudaremos a forma que tratamos as pessoas por
questão sociais, bem como podem ser modificadas as formas de educação e trabalho
do lado de fora das prisões, pelo simples motivo de descaso das autoridades.
Deve-se ficar feliz em cumprir a função social, focando em um dos maus que
vem desgastando a sociedade que é a corrupção. Se os menores ao invés de iniciar
os trabalhos, realmente estudassem por incentivo do governo, com oportunidade de
estudo. Mas o que ocorre é que o jovem mais jovem do que nunca se envolvem no
tráfico, no mundo do crime, e esse jovem vem a ser o preso de hoje (GRECO, 2017).
Corroborando com esse entendimento, Freitas, 2013 dispõe que, dentro dos
presídios, o trabalho é o meio mais fundamental para reeducação. Como exemplo da
Espanha que possui trabalhos remunerados em média de R$ 1.100 por mês (salário
mínimo espanhol) e o estudo acadêmico, diferente da superlotação carcerária no
Brasil, sua higiene precária e falta de oportunidade para os presos ingressarem em
trabalhos e estudos, curso profissionalizante e outros.
Contudo, no Brasil, com a corrupção, dificilmente teriam fundos necessários
para tais investimentos na educação do preso, mas que dava sim para ele mesmo
trabalhar para seu próprio sustento e pagar seu próprio estudo. Existem tentativas
para esta reeducação, mas na pratica não vem a funcionar e se torna um verdadeiro
desafio, dependendo também da sociedade para apostar nessas medidas de
reinserção social. Ademais, é possível visualizar que, por mais que a luta para
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diminuição dos presos no cárcere pode ser real para alguns, outros nem se quer
cogitam uma possibilidade. Assim, o mais fácil a se fazer é construir novos presídios,
e não arrumar um meio para que ocorra a diminuição do crime.
2. LENTIDÃO PROCESSUAL COMO CAUSA DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA
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De acordo com dados de levantamento nacional de informações penitenciária
(INFOPEN), dados mostram que, do total da população carcerária que já cita-se
anteriormente 222.558 (duzentos e vivente e dois mil e quinhentos e cinquenta e
oito) são aqueles presos aguardando julgamento. (GRECO, 2017)
Contudo, é visto que cerca de 30% são aqueles que ainda aguardam pela
espera processual, que não possuem sentença condenatória. Isso se trata do descaso
das esferas políticas frente ao caso da integridade física e moral do preso. Torna a
ser desumano e vai contra aos princípios norteadores do direito, sendo este privado
de sua liberdade e vivendo em uma cela que chega a ser degradante. Muitos destes
presos perdem empregos e família. Que muitas vezes sem ter cometido um crime de
grande potencial ofensivo para que seja submetido a tais tratamentos. (MATOS,
2018)
Muitos destes presos que aguarda-se julgamentos em presídios, apenas
cometeu um crime que pode ser aplicado uma pena que prestasse um serviço
comunitário, reparar danos causados, e/ou pagar uma multa. Mas o que ocorre é que
o indiciado cumpre uma pena por mais tempo, simplesmente por aguardar o
julgamento, por isso trata-se do retardamento processual.
Ainda pior do que esses casos simples de crimes, são aqueles que são presos
injustamente por serem inocentes, passam meses presos ou até anos, sem sequer ter
cometido crime algum. Ainda assim, após serem julgados inocentes a sociedade
também julga com preconceito tratando-o como “um ex-detento”. Em se falando de
sociedade, além destes presos provisórios causarem um grande prejuízo, que é a
superlotação nos presídios, geram custos absurdos. No Brasil é notório saber que há
um número excessivo de presos provisórios e apesar disso, o número de presos
continuam a aumentar.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MOROSIDADE
PROCESSUAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE PERMITEM A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO. 1. Paciente preso há 08 (oito) meses
sem a designação de audiência, tratando-se de ação penal de
baixa complexidade. 2. Condições pessoais que pesam em seu
desfavor, tratando-se de réu reincidente, porém, a versão
defensiva é forte, levantando possibilidade de possível
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absolvição, fato que aliado à morosidade processual justifica a
substituição da prisão. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
LIMINAR RATIFICADA. (Habeas Corpus Nº 70079356655,
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - HC:
70079356655 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de
Julgamento: 28/11/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018) (BRASIL, 2018)
Verifica-se na jurisprudência supracitada, é a morosidade processual, justamente
o que tratamos nesse estudo, o total descaso, o verdadeiro retardamento processual.
Identifica-se nesse pedido de habeas corpus que o réu mesmo tendo cometido o
crime de tráfico de drogas e ser reincidente, não era necessário à espera de 08 (oito)
meses sem a sua designação de audiência, já que se trata de ação penal de baixa
complexibilidade. Mesmo o réu sendo reincidente e tido cometido esse crime, já era
para o mesmo ter sido absolvido ou ter sido feita a substituição da sua prisão. Isso
ocorre com diversos presos e é o que vem sendo uma das causas para o aumento de
presos, para superlotação carcerária no Brasil.
2.1 Prisões Cautelares
Na visão de Lopes Jr (2013), acredita-se na presunção de inocência diante da
prisões cautelares, como a principiologia fundamental, no diante passar expor a linha
de raciocínio que este princípio é essencial para civilidade e sendo o reitor do
Processo Penal, pois todos inocentes estejam protegidos sem exceção, não
decorrentes de um preço altíssimo a se pagar por uma prematura prisão prematura
e desnecessária.
Devido à espera processual, os processos passam anos para ser julgados,
aglomerando as penitenciárias, isso pode ser em decorrência da confusa
interpretação entre processo civil e processo penal com o uso de conceitos errôneos
utilizado pelo senso comum e também pela jurisprudência. Não fazendo suas devidas
distinções acercas das diferentes áreas processuais, ponto bastante questionado nos
estudos do Aury Lopes.
Segundo Lopes Jr. (2013), as medidas cautelares não existem um verdadeiro
processo penal cautelar, logo, também não há em que se falar em ação cautelar,
desse modo, se tem são medidas cautelares penais a serem tomadas no curso da
investigação preliminar no processo de conhecimento ou até mesmo no processo de
execução.
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Com base nos estudos de Freitas (2013) conceitua-se prisão como a extinção
da liberdade individual mediante local fechado, decorrente de flagrante a forma
como a sociedade enxerga os presos é interpretado como um dos maiores
causadores do descaso social que é vivenciado pelo sistema prisional, pois uma
grande parcela da sociedade aceita e concorda com o tratamento que é dado nas
prisões.
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O que pode perceber dentro do cárcere, é que ele não consegue fazer a
separação do reincidente, do primário, o excesso das unidades prisionais, faz com
que haja essa junção de pessoas, o sistema não consegue recuperar, reintegrar
socialmente.

2.1.1 Princípios Fundamentais das Medidas Cautelares
No que tange Greco (2016), é perceptível que há uns princípios fundamentais
para a prisão cautelar, no qual ajudam a uma sentença que teve a presunção de
inocência, como o princípio da motivação, que está previsto no art. 315, CPP, que
falar “A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre
motivada e fundamentada”.
Princípio do contraditório está previsto no “art. 5º, LV, da CF, aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, fazendo jus
ao princípio implícito do devido processo legal que todo acusado terá o direito de
resposta contra acusação. (LENZA, 2016).
No que tange o princípio da provisionalidade, significa que as prisões
cautelares ou prisões provisórias tem um tempo máximo de espera até a sentença
de trânsito em julgado. No mesmo raciocínio, explica Lopes Jr (2020), a
provisoriedade está relacionada ao fator tempo, de modo que toda prisão cautelar
deve(ria) ser temporária, de breve duração. Manifesta-se, assim, na curta duração que
deve ter a prisão cautelar, até porque é apenas tutela de uma situação fática
(provisionalidade) e não pode assumir contornos de pena antecipada.
Um dos problemas mais discutidos entre os doutrinadores é a não fixação
desse prazo máximo antes da sentença de transito em julgado, o projeto de lei 4.208
de 2001 tentou fixar um prazo máximo, mas acabou sendo vetado pela lei 12.403
que não resolveu esse problema histórico, presos estão passando anos na prisão
aguardando uma sentença e nunca ocorrem, sendo até revoltante para as pessoas
que têm suas liberdades restringidas.
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O princípio da excepcionalidade descreve que a prisão preventiva deve ser a
última opção que o juiz deve tomar quando não for cabível nenhuma medica
cautelar, como está previsto no art. 282, §6°, CPP. E defende que não é a regra
prejudicar o imputado, por tanto, é a última medida a ser tomada, mas deve ser
observado o art. 310, II, CPP, que prevê a hipótese de converter a prisão em flagrante
em preventiva quando obedecer aos requisitos necessários e sempre
fundamentados. (BRASIL, 1988).
Do princípio da proporcionalidade, segundo a linha de raciocínio do Lopes Jr
(2020), vai nortear o juiz diante dos casos concretos, fazendo a ponderação entre a
gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida, sempre atenta ao fumus
comissi delicti e do periculum libertatis, devendo valorar as consequências que as
medidas impostas podem acarretar alguns prejuízos e jamais confundindo com pena
antecipada. (LOPES JR, 2020).
Essa mesma ideia defendida a cima está prevista no art. 282, II, CPP, que versa
“II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado”. Dessa forma, não existe outra solução a não ser
ponderar suas decisões e analisando sua real gravidade e suas circunstâncias.
2.1 Das Prisões Preventivas
Para Lopes Jr (2013), entende-se como prisão preventiva a seguinte forma: a
prisão preventiva somente pode ser decretada por juiz ou tribunal competente, em
decisão fundamentada, a partir de prévio pedido expresso (requerimento) do
Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Estabelece
ainda o art. 311 que caberá a prisão preventiva a partir de requerimento do
querelante, o que pode induzir o leitor em erro.
Ademais, pode ser decretada em qualquer tempo do processo, no curso da
investigação, inclusive após sentença condenatória recorrível. Mesmo com o art. 311,
CPP, prevê que pode ser uma hipótese, se o querelante fizer o requerimento,
podendo até induzir o leitor ao erro, se caso não for observado que é apenas com
requerimento e não a regra. Vendo a existência do art. 313, I, CPP, descreve a
hipótese do não cabimento de prisão preventiva, esta é quando a pena for igual ou
inferior a 04 anos. No entanto, incompatível com os crimes em que cabe ação penal
privada no qual a pena é inferior ao exigido pelo artigo. (LOPES JR, 2020).
A prisão preventiva é a base e o eixo norteador de todas as prisões cautelares,
mas tem como seus principais requisitos o art. 312, CPP, que é verificado o fumus
comissi delicti (este principal requisito para prisão preventiva) sendo o mais exigido
para decretação de provas ou indícios suficientes para o crime.
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Para a decretação de uma prisão preventiva o juiz tem que analisar a fumaça
da prática de um direito punível, e não fazer o imputado pagar um preço altíssimo
por uma decisão que não analisou detalhadamente os prejuízos que poderia
acarretar. Pois o peso do processo se agrava notoriamente sobre as costas do
imputado, exigindo a existência de sinais externos, com fatos reais extraídos dos
autos das investigações, em que, por meio de um raciocínio lógico, a dedução de um
delito cuja consequência apresenta como um sujeito concreto responsável.
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Para Lopes Jr. (2020) existia um erro grosseiro acerca da prisão preventiva em
flagrante, que foi admitida por muito tempo a prisão em flagrante ou conversão da
prisão flagrante em preventiva, ser decreta de ofício pelo juiz no curso do processo.
O autor Lopes Jr (2020), ainda afirma que o erro era duplo: primeiro permitir a
atuação de ofício (juiz ator = ranço inquisitório), em franca violação do sistema
acusatório, depois em não considerar que o ativismo judicial implica grave sacrifício
da imparcialidade judicial, uma garantia que corresponde exatamente a essa posição
de terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz, atuando como órgão
superordenado às partes ativa e passiva.”
O cárcere tem a função de evitar a prática de condutas delitivas, pela sensação
de temor que ele causa, ao tempo que está no cumprimento de uma pena, significa
que aquele ambiente deveria proporcionar a execução da pena, e, apresentar efetivas
condições de reintegração social. Tais instrumentos de reintegração e prevenção
estão elencados entre os artigos 10 a 27 da LEP, que são os que fazem referência a
assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa e do trabalho.
Ressalta-se que, traço comum a todas as formas de assistência, é a dificuldade
de ter, na prática, o seu programa realizado de forma que corresponda às
expectativas, tanto de quem as oportuniza, quanto de quem as recebe. Diante disso,
tão somente, dar o mínimo para que sobrevivam os condenados, diante da realidade
fática, esses dispositivos legais, o que, por muitas vezes, descaracteriza a própria
condição de pessoa humana. (PRADO, 2015, p. 49).
Entretanto, o princípio da individualização da pena é fundamentado no
âmbito em que a pena deva ser proporcional ao delito, de modo que, o cumprimento
da pena não poderá ultrapassar a conduta delitiva, em como o que acontece é que
o cárcere por si só não possui validade de efetuar essa triagem, vê-se que o
estabelecimento prisional não há como atingir seus fins.
3.A PUNIÇÃO E OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS NAS DECISÕES DO INDIVÍDUO
A pena seleciona a quem vai punir e de que forma será essa punição, e dentro
do contexto social é utilizada para coibir práticas consideradas de desvios de
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comportamentos, ou seja, estabelecem sanções a atos considerados infrações em
uma sociedade, o desrespeito do conviver em sociedade, deste modo, a pena e o
Direito penal nascem pela necessidade de existir meios que resguardassem à todos
aqueles que praticassem condutas que transgredissem as regras sociais. Ao Direito
penal é atribuído a responsabilidade que permeia a criminalidade e a premente
necessidade de efetivar o controle social. O sistema Prisional é o meio utilizado pelo
Estado para exercer o controle social, para fazer valer este controle, ele assume o
poder de punir aqueles que desrespeitam as normas legais, as regras de convivência.
Desta forma surge o Direito Penal, como ramo do Direito, que conforme
entendimento de Robaldo (2018), o Direito Penal tem a função de realizar o controle
social e da criminalidade dentro do Estado, aqui cabe ao Direito Penal buscar exercer
o controle social, combatendo a desordem social e realizar a manutenção da ordem.
Diversas são as teorias criadas para fundamentar e explicar os fins da pena, são
teorias que se dividem em três: A teoria absoluta, relativa e unitária.
No que tange a aplicação da pena, é função também do sistema carcerário
realizá-la, sendo regida essa função pela lei de execução penal. Cumpre necessário
distinguir finalidade da pena e objetivo da execução penal. São duas coisas
completamente diferentes, enquanto a pena tem o condão de prevenir, reprimir e
reintegrar socialmente o condenado, a execução da pena tem a finalidade de efetivar
o cumprimento da sentença penal condenatória e, também de realizar a recuperação
do condenado. Nota-se, por isso que a reintegração social é finalidade da pena e
também da execução penal, daí sua importância para o direito penal e para o direito
de execução penal. (NUNES, 2018, pg. 12).
3.1 Fases da evolução da pena
São várias as fases de evolução das penas, nas quais são: a vingança privada,
a divina e a pública. São fases que não se sucedem umas às outras, ao longo do
estudo percebe-se que, uma fase convive com a outra durante determinado intervalo
de tempo, não existe uma separação cronológica e sim é feito uma separação de
ideias. Quando se fala que a pena é um mal, é necessário saber em que sentido isso
acontece. É perceptível que a pena é um mal do ponto de vista físico e espiritual, mas
não da ótica moral, pois a pena como é a reafirmação da norma violada
representativa de uma exigência da justiça (TOLEDO, 2017).
O período da vingança privada é a fase mais primitiva da história da pena, a
punição era imposta exclusivamente como vingança e não guardava medida em
relação a pessoa do criminoso e nem com o crime cometido. Relaciona-se a lei do
mais forte, a forma de execução a cargo da pessoa do ofendido. Retornando à
passagem da expropriação do conflito pelo Estado ressaltando o período da
642

www.conteudojuridico.com.br

vingança, no qual pode se desdobrar em várias fases da vingança privada, da divina
e da pública. No período da vingança que se inicia desde a origem primitiva da
humanidade, destaca-se a presença de um ambiente mágico e religioso. Nesse
cenário, o povo estava envolvido por misticismo religioso, reputava a todos os
fenômenos maléficos, acontecimentos naturais, como castigo divino.
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Desse modo, aquele que transgrediu a norma podia ser morto, escravizado e
banido, a pena vai além da pessoa do infrator, para se concentrar em sua família ou
na sua tribo. As penas eram aplicadas nos tempos primitivos, nas origens da
humanidade, com início no período da vingança privada perdurando até meados do
século XVIII. Nesse período, não se tinha um sistema orgânico que fosse fundado
por princípios em gerais, no período conhecido como vingança privada, é a mais
comum das punições. No período da vingança privada, a reação da vítima, dos seus
respectivos parentes e de certa forma seu grupo social, a punição nesse período ao
ofensor atinge não ao próprio, mas ao seu grupo social. (BRASIL, 1998).
A ideologia de defesa social e dos valores fundamentais considerados dignos
de tutela não são diferentes na Escola Positivista e na escola liberal clássica, na
questão moral normativa. A diferença entre as escolas é que a positivista reduz a
explicação causal do comportamento criminoso na diferença entre indivíduos
criminosos e não criminosos. Já a escola clássica que tem por objetivo mais que o
criminoso, o próprio crime, liga a ideia de livre arbítrio. (BRANCO, 2018).
Nesse período não há uma proporcionalidade na questão da agressão, a
vingança é feita desproporcional à agressão, esse período histórico foi chamado de
vingança do sangue, era o período adotado pelos povos primitivos, era visto como
uma reação natural e instintiva. Foram criadas duas formas de regulamentação, a de
talião e a da composição. A vingança privada evolui com o tempo, produzindo as já
citadas regulamentações talão e composição, era vista como um instrumento
moderador da pena. Aplicando ao delinquente e ao ofensor o mal que ele causou ao
ofendido na mesma proporção. Na composição, o ofensor comprava sua liberdade
com dinheiro, gado e armas.
Nesse passo, a pena que até então era aplicada ao sabor e à vontade da vítima,
ou seu grupo, como pura vingança pelo mal praticado, ou mesmo como um ato
instintivo de defesa, passa a ter como fundamento uma entidade superior, a
divindade, ominis potestas a deo. A punição existe para aplacar a ira divina e
regenerar ou purificar a alma do infrator. (GOMES, 2017).
O período da vingança divina, era aplicada ao sabor e a vontade da vítima, ou
de seu grupo, como vingança pelo mal praticado, ou mesmo como um ato instintivo
643

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

de defesa, tendo uma entidade superior a divindade. Nesse sentido, a punição
assume a posição de aplacar a divindade, de regenerar e purificar a alma do infrator.
Assim, a religião assume o papel de influenciar a vida dos povos antigos, de
minimizar a ira, de aplacar a força. (SANTOS, 2018).
Já no lapso da vingança pública, é de conhecimento de todos que, tanto a
vingança privada, como a divina era realizada pelo particular e os mesmo os faziam
conforme seu livre arbítrio, a vingança era feita pelos deuses, com requintes de
crueldade, sem existir qualquer critério de justiça, atraindo para si a responsabilidade
pelo direito punitivo. O poder público regulamentava a forma de castigo por meio
do ente soberano, conforme seus interesses, o taiã, a composição. A pena de morte
era uma sanção, largamente difundida e aplicada por motivos que hoje são vistos e
interpretados como insignificante. O povo se revoltou com as penas degradantes
(TOLEDO, 2017).
No que corresponde a vingança, tanto privada quanto divina, eram feitas pelo
particular ao seu arbítrio, ou pelo grupo, dizimando tribos inteiras, a vingança feita
em nome dos deuses, com requintes de crueldade e sem qualquer critério de justiça,
levou o Estado, então mais forte, a atrair para si a responsabilidade pelo direito
punitivo que em nossa linguagem atual trata-se do jus puniendi (GOMES, 2017).
No período da vingança pública, a sociedade era mais organizada,
principalmente no que tange a questão do poder político, seu conteúdo era ainda
recheado pela influência religiosa, o poder punitivo era exercido pelo monarca que
utilizava o nome de deus. Uma parte do povo se revoltou como tal estado das coisas
e alguns homens puseram-se a combater o espetáculo reinante. Nascia então, o
período em que os estudiosos chamaram de humanitário. É de bom alvitre
novamente que esses períodos não aconteceram de modo estanque, com
encerramento de um e o início do outro (GOMES, 2017). Já no humanista, foi feito
no decorrer do iluminismo, um movimento que pregou a reforma da lei e da
administração da justiça no fim do século XVIII.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A população brasileira em geral, já tomou consciência de que o sistema
prisional do País não cumpre com suas principais funções e, especialmente, não
atende às exigências de instrumento de controle social. A sua fragmentação e
debilidade, são sentidas por toda a sociedade brasileira. De instituição disciplinar e
de transformação dos indivíduos infratores às normas da sociedade, solidificou-se
pela regressão que não se coaduna com os propósitos de em processo
ressocializador de pessoas em débito com a sua conduta social.
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De todo modo, esse sistema passou a violador dos direitos humanos,
enfrentando problemas que exigem solução imediatas, tais como: superlotação,
infraestrutura debilitada e inadequada, corrupção, privação sexual, tráfico de tóxico,
homicídio, suicídio, rebeliões, má administração, falta de apoio governamental e de
observância a uma legislação nacional e internacional, que assegure os direitos do
detento como cidadão, precária segurança, falta de pessoal qualificado e a volta dos
egressos pela reincidência.
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No entanto, a situação exige debates com todos os segmentos da sociedade,
no sentido de uma redefinição de segurança pública, dentro de uma visão global
calcada no conceito de direito individual fundamental e dos direitos basilares ao
convívio em sociedade. Ao usufruir de seus direitos livremente, ao homem é dada a
condição fundamental do exercício da liberdade. As deficiências do sistema
penitenciário brasileiro expressam uma realidade caótica nos Estados da Federação,
pois em alguns Estados, os condenados encontram-se cumprindo penas nas
Delegacias de Polícia. Esse fato demonstra a falta de políticas amplas e unificadas
voltadas para cada realidade regional do País. Tal situação é agravada pelo número
acentuado de egressos que voltam a cometer delitos criminosos.
Conclui-se que, a gestão pública de prisões está de maneira catastrófica, e
acarreta altos índices de reincidência aos internos, como a falta de infraestrutura dos
sistemas prisionais é um dos motivos, e também a falta de atendimento médico e
acomodações precárias, demonstrando ausência de higiene, assistência social,
vestuário, e o primordial, educação profissionalizante.
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RESUMO: O presente artigo se propõe a tratar da marca enquanto objeto de direito
e a sua importância para a defesa dos direitos do empresário titular. Quando se trata
de defesa dos interesses do empresário titular, o estudo se restringe à marca de
produto ou de serviço. Ela, assim como os demais inerentes à propriedade industrial,
goza de proteção constitucional, cabendo ao legislador a tarefa de disciplinar a sua
aplicação. Ressalte-se que, para ser registrado, o símbolo deve obedecer aos
ditames de quatro princípios básicos, quais sejam cunho distintivo, novidade,
veracidade e caráter lícito. Para desenvolver o estudo, adota-se o tipo de pesquisa
qualitativa, parcialmente exploratória, cujo método de procedimento observa os
raciocínios indutivo e dedutivo. A maior parte da análise sobre as marcas perceptíveis
pelos demais sentidos se realizou com base em conteúdos disponibilizados pelo
escritório Agiliza, especializado em marcas e patentes para se obter uma conclusão
mais consciente.
PALAVRAS – CHAVE: Marca, Defesa, Propriedade, Serviço, Lícito.
SUMÁRIO: 1-Introdução 2- Conceito de marca, funções e importância 2.1- Conceito
de patente -2.2 Diferença entre produto e marca 2.3- Marca como meio de defesa
de princípios 3 – Inovações da informática no âmbito jurídico 4 – Da proteção dos
direitos autorais no âmbito da internet 5- Considerações finais 6 – Referências.
1. INTRODUÇÃO
Com o avanço das tecnologias, o surgimento de novos produtos e serviços
se se tornou cada vez mais presente no cotidiano, fazendo com que a inovação
crescesse de forma diversificada e acelerada. Diversos foram os meios em que essa
inovação se propagou, mas um dos que mais chamam a atenção é o ambiente virtual,
tendo em vista seu uso demasiado e que continua em constante crescimento.
O direito não é uma ciência inerte, ele deve acompanhar a evolução digital e
global, o avanço das interações humanas e da tecnologia, e as problemáticas que se
encontram com o passar dos anos. Com isso, novas áreas, cada vez mais específicas
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e preocupadas com questões pontuais são criadas no direito, a fim de que as
pesquisas sejam mais aprofundadas e melhor atendidas pelos profissionais
brasileiros.
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Quanto se trata mais especificamente do direito à proteção das criações
intelectuais assim como marcas e as patentes têm como marco inicial a Constituição
Federal art. 5º, XXVII e XXIX. O fundamental é que há proteção às criações e
sobretudo diante da alta competividade tecnológica atual a proteção das criações
têm se tornado fundamental para as demandas empresariais.
A proteção aos direitos de propriedade intelectual da forma que se conhece
nos dias atuais, não existia até século passado, sendo punidas tais violações, que se
resumia quase que no seu total ao plágio, com condenação apenas de cunho à
reprovação social.
Os direitos relativos à Propriedade Intelectual se referem às invenções em
todos os domínios da atividade humana, às marcas industriais, aos desenhos e
modelos industriais, assim como às firmas comerciais e denominações comerciais e
a todos os outros direitos referentes à atividade intelectual no domínio industrial.
Refere-se a Propriedade Industrial todo bem econômico imaterial quando
o mesmo for objeto potencial de propriedade e passível de apropriação por terceiros,
tão logo seja colocado no mercado. Nesse aspecto, houve necessidade de formular
mecanismos no âmbito juridico de proteção ao investimento colocado na criação
desse bem, para dar possibilidade ao seu titular para que se aproprie de todo o valor
da invenção e obtendo os louros e receita pela sua exploração, como forma de
acalorar a pesquisa e o investimento em novas tecnologias.
Para desenvolver o estudo, adota-se o tipo de pesquisa qualitativa,
parcialmente exploratória, cujo método de procedimento observa os raciocínios
indutivo e dedutivo. A maior parte da análise sobre as marcas perceptíveis pelos
demais sentidos se realizou com base em conteúdos disponibilizados pelo escritório
Agiliza, especializado em marcas e patentes, bem como através de livros, artigos,
doutrina e sites especializados no assunto.
2. CONCEITO DE MARCA, SUAS FUNÇÕES E IMPORTÂNCIA
De inicio, é importante verificar o seu amparo legal e constitucional, nesse
sentido e de maneira especifica, à proteção das criações intelectuais assim como
marcas e as patentes têm como marco inicial a constituição federal art. 5º, xxvii e xxix.

649

www.conteudojuridico.com.br

Para tratar devidamente o conceito legal de marca, tem-se num primeiro
momento, conhecer como o legislador imperioso e pátrio disciplinou o instituto,
através da lei n.9279/96, aduzindo como marca:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais.
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Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de
origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com determinadas
normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
De acordo com seu fundamento legal é possível compreender como marca
o símbolo ou sinal distintivo que se distingue de outros e que haja proibição legal.
De acordo com Di Blasi (2010) marca é o sinal que permite distinguir
produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo
gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa.
O autor Carvalho (2008) define marca como: sinais gráficos ou figurativos,
destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias
postas à venda em uma casa de negócios, dando a conhecer sua origem ou
procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são os resultados.
Quanto a sua função, Di Blasi (2010) revela que a função da marca de
individualizar determinados produtos e serviços dentre os demais de mesmo gênero.
Observe-se que o autor fez uma abordagem abrangente, não restringindo o conceito
do sinal quanto à sua forma de percepção.
Como já exposto verifica-se que a marca tem sua importância, uma vez que
a a mesma é um dos ingredientes que as empresas utilizam em suas estratégias para
diferenciar sua oferta. As empresas procuram ser as únicas a atender expectativas de
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grupos de consumidores específicos. Devem fazer isso consistente e repetidamente,
proporcionando uma combinação ideal de benefícios - funcionais, experiências e
simbólicos - sob condições que lhes sejam economicamente viáveis.
Afinal, trata-se de qualquer sinal apto a distinguir um produto ou um serviço
dos demais de mesmo gênero, tanto acerca da origem como quanto à qualidade,
evidenciando o trabalho e a tradição no mercado que lhe são inerente, qualidades
essas que lhe atribuem valor econômico.
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2.1 CONCEITO DE PATENTE
Compreende-se por patente uma certificação provisória de propriedade
concedida pelo Estado ao inventor, ou àqueles que tenham direito derivado do
mesmo, como o fito de exclusão de terceiros de atos relativos à proteção, tais como
venda, comercialização e fabricação.
De acordo com a lei 9.279/1996, considera-se patente e pode ser patenteável,
veja-se:
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso
prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que
apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo,
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricação.
Conceitua Netto apud Barbosa (2010) que a patente é um direito que o ente
estatal dá ao titular como exclusivo deste a exploração de uma tecnologia. Essa
exploração terá como contrapartida o conhecimento levado ao público desta
invenção. Ressalta-se que esta concessão de direito ela é por tempo limitado.
Ainda sobre o conceito de patente, Santos (2001) afirma que a patente como
um título concedido pelo Estado ao autor de uma criação inventiva, sendo que tal
criação deve ser de utilidade industrial, podendo ser tanto invenção ou um modelo
de utilidade.
A atividade inventiva resulta de uma criação que não seja uma decorrência
óbvia do estado da técnica para um especialista no assunto. Ter aplicação industrial
significa ser suscetível de utilização ou reprodução em qualquer tipo de indústria
extrativa ou de produtos manufaturados.
651

www.conteudojuridico.com.br

A suficiência descritiva, que é intrínseco ao sistema de patentes, eis que daí
decorrerá sua eficiência, por sua vez, é a descrição capaz de permitir a reprodução
por um técnico no assunto, devendo conter, portanto, clareza e completeza.
2.2 DIFERENÇA ENTRE PRODUTO E MARCA
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A marca como já visto anteriormente, trata-se de símbolo ou sinal distintivo
que se distingue de outros e que haja proibição legal. No qual tem sua previsão legal
nos termos artigo.123 da lei 9.279/1996.
A doutrina de Di Blasi (2010) marca é o sinal que permite distinguir produtos
industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero,
de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa.
Já o produto pode ser definido por ser algo que seja ofertado ao mercado
comercial. Nesse sentido avalia Diogo (2013) que o produto tem um conceito bem
amplo, porem de maneira genérica, ele é ofertado ao mercado para ser objeto de
compra, podendo este ser objeto físico, com personalização, serviços e demais
gêneros. Pois o mesmo tem forma e marca.
Já a diferença entre ambos, é importante observar primeiramente que a
marcada e produto caminham juntos, uma vez que marca depende do produto seja
ele objeto ou serviço, a marca seria o selo daquele produto consumido, o produto é
aquele que fabricado. Porem avalia-se que produtos podem existir diversos, então
oque diferencia é a marca que fará a diferença.
De acordo com Montellato (2015) afirma que embora pertencente à mesma
categoria e para o mesmo objetivo, sendo parecidos, no entanto a marca que fará
toda diferença, uma vez que agregarão valores, padrão e identificação com aquele
que irá consumir, seja esta marca um produto ou serviço.
Portanto conforme fora observado, embora produto e marca sejam do mesmo
seguimento e muitas vezes confundidas já que várias pessoas pensa que não haja
diferença porém existe, como visto acima.
2.3 A MARCA COMO MEIO PARA A DEFESA DE PRINCÍPIOS
Quando se faz a afirmação que as marcas servem como elemento para
proporcionar segurança jurídica para as relações públicas, fator que faz dela um
patrimônio do empresário, certamente essa afirmação possui uma sólida base de
fundamentos filosóficos e princípios lógicos.
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Aquele que, valendo-se do seu conhecimento, produziu e colocou em
circulação o produto ou o serviço mais útil obterá lucro maior; aquele que produziu
algo de utilidade intermediária terá um lucro de grau mediano e; de forma oposta,
amargará prejuízos aquele que produziu algo pouco ou nada útil.
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Como consequência desse poder, a marca passa a ter uma função: a tutela
dos interesses do empresário que dela faz uso, preservando os seus meios de
produção de capitais. Portanto, terá uma utilidade, podendo ser considerada um bem
em si mesma, tal como o produto que assinala, porém, diferente e autônomo em
relação a ele.
Em tais circunstâncias, o sinal integrará o que se pode chamar de
conhecimento vivo, ou seja, aquilo apto a criar vantagens competitivas de maior
durabilidade e de menor possibilidade de supressão pela concorrência, preservandose por mais tempo os lucros do empreendedor.
Com o desenvolvimento do mercado e a globalização, houve uma
ampliação de alternativas para que os empresários divulguem os seus produtos e
serviços. Para proteger as criações e as marcas, surgiu a chamada propriedade
intelectual. Para Scudeler (2013), é o arcabouço de bens decorrentes do intelecto do
indivíduo denomina-se propriedade intelectual, que agrupa duas grandes categorias
de bens, os direitos do autor e correlatos e a propriedade industrial, dando origem a
direitos resultantes da atividade intelectual.
Nos ensinamentos de Di Blasi (2010, p. 24), “
A propriedade intelectual volta-se para o estudo das
concepções inerentes aos bens incorpóreos que, de modo
geral, podem ser enquadrados nas categorias: artística, técnica
e científica. A categoria artística refere-se às obras literárias,
musicais e as estéticas, protegida por direitos autorais; a técnica
é relativa às inovações, por sua vez, protegida por patente ou
registro; e, ainda, sem proteção legal em termos de
exclusividade de exploração pelo seu criador, tem-se a
categoria científica que compreendem as descobertas nos
diversos campos da física, química, biologia e áreas
relacionadas.
De acordo com a Lei nº 9.279/96 prevê e resguarda direitos da propriedade
industrial e sobre as principais concessão de patentes, Santos (2001) revela que na
concessão de patentes, de registro de desenho, marca, bem como de indicações
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geográficas de procedência ou denominação de origem, além de tipificação dos
crimes relacionados à propriedade indústria.
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Verifica-se que as criações intelectuais não poderiam ficar a mercê da falta
de proteção, fator que justifica o surgimento do Direito da Propriedade Industrial e
Intelectual. Nesse sentido para Scudeler:
Através desse direito, “o criador de um objeto novo, um
invento, tem direito de registrá-lo como patente e, desta forma,
ter legitimidade para explorá-lo no mercado de forma
exclusiva,
durante
um
determinado
tempo”.
(SCUDELER,2013,p.35).
Como fora compreendida que a patente é uma proteção de criações, é
necessária mencionar que a legislação brasileira atual prevê a existência de dois tipos
de patentes, a saber, o privilégio de invenção e o modelo de utilidade.
Acerca do privilégio de invenção, ressalta Scudeler:
A criação por excelência, que produz um objeto novo para a
sociedade, cumprindo os requisitos de patenteabilidade que
são a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que
serão analisados posteriormente. Nos casos do privilégio de
invenção, a proteção é conferida pelo prazo de 20 anos, o que
significa que o inventor pode explorar de sua criação de forma
exclusiva por tal período (SCUDELER, 2013, p.40).
Nesse mesmo viés, prevê o artigo 40 da Lei. 9.279/96 de Propriedade
Industrial, pelo qual:
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo
único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez)
anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a
patente de modelo de utilidade, a contar da data de
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido
de proceder ao exame de mérito do pedido, por
pendência judicial comprovada ou por motivo de força
maior.
Levando em conta como dispõe a norma acima, é necessário observar
também os termos do artigo 11 da citada Lei9.279/96, aduzindo que a invenção e
654

www.conteudojuridico.com.br

o modelo de utilidade, subdivisões da patente, são considerados novos quando não
compreendidos no estado de técnica, sendo que este é constituído por tudo aqui
que o público teve acesso antes do depósito do pedido de patente, seja por meio
escrito ou oral.
3. INOVAÇÕES DA INFORMÁTICAS NO ÂMBITO JURÍDICO
3.1 LEI DO SOFTWARE
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Tendo em vista a necessidade a proteção de dados e software de
computadores, fora criada a lei n.9.609/98. A lei em comento no seu artigo.1 entende
por programa de computador:
Programa de computador é a expressão de um conjunto
organizado de instruções em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte físico de qualquer
natureza, de emprego necessário em máquinas
automáticas de tratamento da informação, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de
modo e para fins determinados.
É importante verificar que a lei também trata de quando não transgredi e
nem ofende os direitos protegidos, no que diz respeito aos programas de
computador. Deste modo, aduz em seu artigo 6 e incisos que:
I – a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente
adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou
armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar
original servirá de salvaguarda;
II – a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde
que identificados o programa e o titular dos direitos
respectivos;
III – a ocorrência de semelhança de programa a outro,
preexistente, quando se der por força das características
funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos
normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa
para a sua expressão;
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IV – a integração de um programa, mantendo-se suas
características essenciais, a um sistema aplicativo ou
operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do
usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.
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Ainda revela no artigo. art. 9º, parágrafo único, que deve haver um contrato a
utilização e seu uso. Quanto as punições art. 12 e seu § 1º, prevê a pena de detenção
de 2 anos e multa, caso seja infringida a lei em comento.
3.2 LEI DA INOVAÇÃO
A chamada lei da inovação fora criada com intuito de incentivar a
criação, pesquisa e tecnologia, deste modo de a lei n.10.973/2014, prevê em seu
artigo primeiro que:
Art. 1º, do estabelecimento de “[...] medidas de incentivo à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo, com vistas à capacitação tecnológica [...]”.
Mais a diante no seu artigo. 3º-B, dá total autonomia e a criação e implantação
pelas empresas e os entes políticos no que diz respeito a inovação e tecnologia. Vejase:
Art. 3º-B da referenciada norma, poderá ocorrer a criação,
consolidação e implantação de ambientes que forneçam
inovação, incluindo nestes os polos e parques tecnológicos,
bem como as incubadoras de empresas, através dos
Municípios, Distrito Federal, Estados e da União, com o intuito
de gerar incentivo ao desenvolvimento tecnológico, ao
aumento da competitividade e à interação entre empresas e
ICTs.
A diante precisamente no art. 19, § 2º-A, verifica-se que a lei da total amparo
e estimulo para queira se engajar nessa área, que são desde financiamento a
incentivos fiscais. Observa-se:
Conforme art. 19, § 2º-A, da lei já mencionada, são
instrumentos de estímulos à inovação nas empresas:
subvenção econômica; financiamento; participação societária;
bônus tecnológico; encomenda tecnológica; incentivos fiscais;
concessão de bolsas; uso do poder de compra do Estado;
fundos de investimentos; fundos de participação; títulos
financeiros, incentivados ou não; previsão de investimento em
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pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de
serviços públicos ou em regulações setoriais.
3.3 MARCO LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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A Lei n.º 13.243/2016, compreendida como lei do marco legal, prevê incentivo
a pesquisa e inovação, cuja o objetivo é buscar o avanço tecnológico e
desenvolvimento nesse sentido. Deste modo, o artigo.1 da referida lei , fundamenta
que:
Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com
vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia
tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23 e
seguintes...
Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão
observar os seguintes princípios:
I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como
estratégicas para o desenvolvimento econômico e social;
II – [...] III - redução das desigualdades regionais;
IV - descentralização das atividades de ciência, tecnologia e
inovação em cada esfera de governo, com desconcentração em
cada ente federado;
V – [...] VI - estímulo à atividade de inovação nas Instituições
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas empresas,
inclusive para a atração, a constituição e a instalação de centros
de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos
tecnológicos no País;
4. DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO ÂMBITO DA INTERNET
A violação de direitos autorais é crime previsto no código penal e uma vez
violado os direitos autorais, bem como sua denuncia por parte do autor, é possível
que haja sanções penais. Veja-se:
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos:
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Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.
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§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com
intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou
processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou
fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista
intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de
quem os represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
De acordo com Maggio, esse tipo de crime:
É vislumbrado como crime comum no que diz respeito ao
sujeito ativo (pode ser praticado por qualquer pessoa) e crime
próprio no tocante ao sujeito passivo (o autor da obra literária,
artística ou científica, seus herdeiros e sucessores, ou qualquer
pessoa titular do direito conexo) (MAGGIO, 2012,p.94).
Portanto verifica-se que objetivo jurídico do artigo.184 do código penal que
protege os direito autores, é justamente a proteção intelectual para que a mesma
não seja violada.
4.1RECOMENDAÇÕES PARA NÃO VIOLAR OS DIREITOS AUTORAIS NA
INTERNET
Tendo em vista o jargão de que a internet é um mundo sem leis, e que muitas
coisas ruins acontecem, aqui pode ser citado a questão do plágio, em vista disso, é
possível evitar este tipo de crime que muita das vezes a pessoa nem sabe que está
cometendo.
No entanto é possível ser evitado de direitos autorais, com algumas dicas e
de acordo com Camila Camargo (2009), Samory Santos Advocacia e Consultoria
(2017) e Edney Souza (2016), deve haver alguns cuidados que podem ser tomados
como a inserção de marcas d’água em imagens e textos, bloquear o PDF para que
não seja possível copiar seu conteúdo, não fornecer informações pessoais, utilizar
serviços que monitorem o uso dos posts em sites ou blogs, pedir autorização do
autor para utilizar o conteúdo, procurar por obras publicadas com licenças
públicas, Utilizar serviços de bancos de imagens, sons ou fotos; utilizar obras de
domínio público, desde que o autor seja citado; publicar conteúdo original (autoria
própria), Ao citar conteúdo de outrem, referenciar o autor e sua obra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Hoje não é apenas o know-how que move a busca da tecnologia, mas,
também, o tentar fazer produtos diferentes de forma diferente. Quando se fala em
propriedade industrial significa falar, acima de tudo, em proteção visando à conquista
de mercados consumidores. Estendendo - se por todo o conhecimento tecnológico
alcançado pelo homem, a propriedade da imaterialidade industrial tornou-se objeto
de poder, ao promover uma mudança de paradigmas: saímos de uma sociedade
meramente industrial de consumo, que detém a informação de como fazer, para
adentrarmos em uma sociedade que tem a informação detentora do porque fazer.
A propriedade de uma patente se envolve em bem econômico, em negócios
que têm no registro a certeza de defesa extraterritorial, sob penas de punições
econômicas. Incluindo as invenções em todas as áreas do conhecimento, têm, ainda,
os registros da propriedade imaterial de um país sido o indicador da entrada desse
país com sucesso na economia globalizada.
Assim, Propriedade Industrial visou não somente à proteção jurídica, mas
também servir de instrumento de política da sociedade como o intuito de promover
seu desenvolvimento socioeconômico.
Mas não se pode esquecer de função pública da propriedade e que a patente
não possa ultrapassar o bem estar comum e público da sociedade. A justiça na
aplicação do caso concreto deve harmonizar com preceito da função social da
propriedade e não permitindo que grandes corporações possa dominar poder atrás
de suas patentes.
Os resultados da pesquisa na empresa Agiliza trouxeram evidências de que na
área de gestão do conhecimento foi considerada como fator motivador mais
relevante a possibilidade de recorrer aos documentos patentários publicados e,
desse modo, perscrutar o “estado da arte” da pesquisa no setor. O fator inibidor mais
relevante, tratando-se ainda a patente como fonte de informação tecnológica, foi
considerada a falta de cultura com relação à pesquisa de tecnologia patenteada.
Entretanto o maior desestímulo à utilização das patentes como um
instrumento competitivo reside na atuação do órgão competente (INPI),
principalmente com relação ao tempo de processamento de um pedido de patente.
Na área de gestão estratégica, os fatores mais motivadores estão relacionados à
obtenção de vantagens competitivas de um monopólio temporário concedido pela
patente adquirida e à importância da criação do conceito de empresa inovadora. Em
contrapartida, o surgimento de uma eventual tecnologia substituta num processo de
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difusão da informação é um fator inibidor porque pode vir a encurtar o período de
rendimentos extraordinários propiciados pela patente.
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RESUMO: O tema do trabalho foi ‘’ o reconhecimento da multiparentalidade e seus
efeitos jurídicos’’. Pois sendo reconhecido a criança adquire todos os direitos como
se fosse a biológica. O objetivo foi discorrer, avaliar e verificar o instituto presente e
suas possibilidades desse reconhecimento perante a justiça. A metodologia adotada,
utilizou-se da pesquisa bibliográfica, que nesse sentido é a pesquisa feita através de
livros, revista e artigos científicos. Tais materiais foram essenciais para o êxito do
trabalho. Portanto, conclui-se que este e um tema novo e que merece destaque, visto
que muitas pessoas já fazem parte desse novo conceito de família porém o que lhes
falta e o reconhecimento, já que este é concedido somente pela justiça.
Reconhecimento.

SUMÁRIO: 1.Introdução 2- Breve histórico da estrutura familiar no Brasil 2.1 –
Parentesco e sua conceituação 2.2 O significado de filiação antigamente e nos dias
atuais 2.3 Socioafetividade como critério familiar 2.4 A inexistência da hierarquia e o
principio da igualdade entre os filhos 3- Multiparentalidade 3-1 Os efeitos da
multiparentalidade 4- Consideraçoes finais 5-Referências.
1.INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, observa-se que a sociedade vem mudando a cada dia, devido
a globalização espraiada em vários sentidos da vida, no entanto no que tange a
família, esta adquiriu novas vertentes, pois surgiu-se novos membros familiares. Tais,
estes, como novos pais não biológicos mais afetivos.
Este presente trabalho tem como o tema ‘’o reconhecimento da
multiparentalidade e seus efeitos jurídicos’’. É um assunto novo que merece ser mais
discutido e apresentado, este novo modelo familiar á sociedade.
No qual, tem por objetivo; abordar a respeito da multiparentalidade e seus
efeitos no Direito. Se valendo de princípios do Direito Brasileiro vigente, como por
exemplo a dignidade da pessoa humana, como ferramenta para intentar tal direito.
Verificar a jurisprudência, no que diz a respeito ao assunto.
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No primeiro momento, se faz necessário, voltar um pouco ao passado e buscar
na historia, o que na época era compreendida como família e como o Brasil
compreendia tal instituto nesse tempo.
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Por conseguinte irá se ater a conceituação do que é filiação nos tempos antigo
e nos dias atuais, parentesco, bem como a dignidade da pessoa humana e família na
Constituição vigente.
Na terceira parte do trabalho adentrará ao tema proposto, conceituando-se o
que venha ser; socioafetividade e multiparentalidade e assim bem como abordagem
deste instituto e seus efeitos jurídicos.
Quanto a metodologia utilizada será de cunho bibliográfico, no qual foi
fundamental e de grande valia para o êxito do trabalho. Quanto a pesquisa
bibliográfica segundo Gil (2010) diz que é feita através de matérias já pré elaborados
no quais já se encontra-se em livros, revista e artigos cientifico, onde pode ser
consultado.
2. BREVE HISTÓRICO DA ESTRUTURA FAMILIAR NO BRASIL
O modelo de família que havia no século passado no Brasil sofreu grandes
influências do Direito Romano. Segundo preleciona Gonçalves (2015,p.72) na Roma
antiga, a família era uma comunidade instituída, exclusivamente, pelo casamento e
com o objetivo primordial de adoração aos antepassados, representantes das
chamadas religiões domésticas.
Quanto ao matrimônio, Gonçalves (2015,p.75) diz ainda que nesta época
uma solenidade religiosa na qual eram rompidos os vínculos familiares da mulher,
introduzindo-a na família e na religião do marido. O homem era o representante da
família e do culto, e nele se fundava toda a autoridade familiar, colocando-o em
posição de superioridade em relação à esposa e aos filhos. Aquela se resumia à
função reprodutiva, enquanto que estes representavam meros expedientes para a
perpetuidade da religião.
Nesse período, percebe-se que a perca propriedade privada também detinha
posição de destaque, visto que era ela que possibilitava a demarcação do espaço de
cada religião doméstica.
O marido, assim como na Roma antiga, era a autoridade familiar e detentor
exclusivo do pátrio poder, que só poderia ser exercido pela esposa na falta do pai.
Após o casamento, o art. 242 do Código de 1916 determinava, inclusive, a perda da
capacidade absoluta da mulher para certos atos da vida civil, que dependia da
autorização do marido para praticá-los.
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Essas construções familiares possuíam, então, um viés de ilegitimidade e eram
combatidas pelo ordenamento. Entretanto, com o passar dos anos, as mudanças na
sociedade e o surgimento de novos paradigmas ocasionaram uma reformulação nos
antigos moldes familiares.
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Em aspecto jurídico, a Lei nº 4.121/1962, conhecida como Estatuto da Mulher
Casada, revogou alguns incisos do Código Civil de 1916, devolvendo a plena
capacidade civil à mulher casada, uma vez que dispensou a autorização marital para
a realização de certos atos, bem como admitiu a colaboração da mulher com o
marido no exercício do pátrio poder.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 9 de 1977 e a Lei nº 6.515/77, chamada
de Lei do Divórcio, possibilitaram a indissolubilidade do casamento, eliminando de
vez a idéia de família como instituição sacralizada e inalterável.
Para tanto, percebeu-se que ao longo dos tempos os modelos de família vem
sendo modificada e nos dias atuais tem surgido e sendo aceito a família
multiparental.
2.1 PARENTESCO E SUA CONCEITUAÇÃO
No que diz a respeito de parentesco, este pode ser conceituado como sendo o
vinculo consangüíneo advindo do mesmo tronco ou por parentesco. Nesse sentido
para (Gonçalves,2015,p.310) aduz que:
Podemos compreender que a palavra parentesco abrange
somente o consangüíneo, definido de forma mais correta como
interação que entre sí indivíduos que descendem uma das
outras ou de um mesmo tronco ou parentesco.
Como visto acima observa-se que o referido autor destaca que
para configurar parentesco deverá este indivíduo ser do mesmo tronco
ancestral. Nessa mesma linha de raciocínio, destaca Miranda (2009,p.212) que é a
interação de descendência consanguínea no qual há um vinculo que vem do mesmo
tronco, ou através do vinculo de parentesco.
Nessa mesma linha de raciocínio no ordenamento jurídico brasileiro,
especificamente nos termos do código civil, prevê duas possiblidades de parentesco.
Veja-se:
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Código civil. Direito de familia. Art. 1.593. O parentesco é
natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra
origem.
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De acordo com a lei civil, observando o artigo disposto percebe-se em seu
fundamento legal que parentesco pode ser natural, ou seja, que vem do mesmo
sangue, já quanto ao civil esse vinculo pode ser por fatos jurídicos.
Quanto à linha de parentesco, é interessante o entendimento da doutrina de
Dias (2015,p.195) aduzindo que na linha reta está descendentes e ascendentes. No
qual aqui há conforme o caso fático a obrigatoriedade de alimentos direto entre os
mesmos.
2.2 O SIGNIFICADO DE FILIAÇÃO ANTIGAMENTE E NOS DIAS ATUAIS
Antes de adentrar ao tema se faz necessário fazer uma breve conceituação do
mesmo é segundo o dicionário Dicio (2017,p.1) entende que seja aquele que tem sua
origem em certa família, pessoa natural de um pai em específico.
Antigamente a família era regida pela sociedade patriarcal, onde o homem era
o principal pilar da casa, onde a ele exigia-se total respeito da mulher e dos filhos.
No que tange aos filhos, nessa época, era considerado apenas por critério
biológico ou seja aquele que fosse de sangue. Para Dias (2015,p.47) preleciona que
nesta época os filhos havidos fora do casamento eram discriminados e sem direitos,
ate mesmo pela questão da preservação do patrimônio da família. Tal Prova disso é
descrita na lei brasileira da época e dispõe no art. 358 do antigo Código Civil de 1916
que dizia que os filhos incestuosos e os adulterinos não poderiam ser reconhecidos.
Com o passar do tempo isso foi mudando aos pouco é com o Decreto-Lei nº
4.737 de 1942 foi permitido ao filho havido pelo cônjuge fora do matrimônio, após
o desquite, ser reconhecido ou demandar que se declarasse sua filiação.
No entanto nos dias hoje, verificou-se que o direito veio evoluindo junto com
a sociedade e deste modo nos tempos atuais a lei reconhece como sendo filho tanto
por
critério
biológico,
quanto
afetivo.
Nesses
termos
afirma
(Gonçalves,2015,p.323) que:
Esse termo conceitua-se A filiação é a interação entre parente
consangüíneo em primeiro grau na linha reta, que liga uma
pessoa aquelas que geraram ou a receberam como se tivesse
gerado. Entretanto ressalta-se que tal regramento de
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parentesco consangüíneo estruturam-se a partir da noção de
filiação.
Em posição diferente, quanto ao conceito Diniz (2015,p.503) ressalta que a
filiação é o vinculo que existe entre pais e filhos, onde vem a ser interação de
parentesco consangüíneo na linha reta de primeiro grau, fruto da geração e relação
por quem o gerou.
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No entanto frente aos posicionamentos acima, percebe-se a filiação vai além
do aspecto consanguíneo e ultrapassa barreiras, pois a Constituição Federal vigente
dá total respaldo e proteção a tal questão. Veja-se:
Art. 227.[..].§ 6º 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.
2.3 SOCIOAFETIVIDADE COMO NOVO CRITÉRIO DE FILIAÇÃO
Com o passar do tempo percebe-se que a sociedade vem em uma franca
evolução em quase todos os setores da vida humana, como nas ciências, tecnologia
e demais setores é no tange o Direito, este não é diferente, uma vez que as ciências
jurídicas evolui junto com a sociedade.
No que tange ao Direito de Família, falando especificamente de afeto e filiação
atualmente Direito vem aceitando um novo modelo que é a ‘’socioafetividade’’, no
qual pode ser compreendida como uma relação de carinho, cuidado e afeto criado
entre pessoas, no qual pode ser exemplificado: uma mãe solteira que tem um
relacionamento com pessoa que criou um grande sentimento por seu filho, onde a
criança adquiri uma ligação de afeto, carinho e afins.
Nesse sentido aduz, Cassettari (2016,p.9) que a socioafetividade como sendo
uma relação de carinho, cuidado, afeto, por alguém que seja intimo e querido no
qual uma pessoa pode adquirir, ainda considerando o laço familiar no qual adquiriu.
Com essa mesma afirmativa (Farias,2015,p.72) preleciona que a socioafetividade é:
Afeição ligada á vinda de afeto por um apego a alguém,
gerando carinho, saudades, confiança e intimidade. Representa
o termo perfeito para representar a ligação especial que existe
entre duas pessoas.
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Visto acima os laços afetivos e citando como o afeto de um individuo por uma
criança de um outro pai, o biológico. Esta pessoa pode ser sim considerada um
parentesco socioafetivo, uma vez que quanto a questão de registro não precisa ser
necessariamente o pai biológico é ademais há de se falar também que o código civil
prevê no art. 1.593 no caput, abre espaço, quando este fala a respeito da palavra
‘’outra origem’’. Veja-se:
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Art. 1.593.O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de
consangüinidade ou ‘’outra origem’’.
Em comento a este dispositivo, este abre espaço para compreensão
diferente, de ser uma terceiro que adquiriu sentimento, amizade, no qual já é aceito
como família por estas pessoas.
Segundo (Gonçalves, 2015,p.32) consoante ao artigo acima ressalta que:
A presente norma, ao utilizar a expressão ‘’origem’’ também
abre espaço ao para reconhecer paternidade desbiologizada
ou socioafetiva, em que embora não existam elo de sangue, há
laços afetivos que a sociedade reconhece como importante.
Diante ao exposto visto acima, como o estado dá total proteção a família e
dando espaço em algumas leis e ainda fazendo uso de alguns princípios do Direito,
deveria o estado logo reconhecê-lo como membro familiar.
2.4 A INEXISTENCIA DA HIERARQUIA E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS
FILHOS
É possível entender o instituto já supracitado, estão intimamente ligados, pois
a hierarquia e o principio da igualdade entre os filhos, inexiste, pois a CF/88, afasta
qualquer discriminação quanto a filiação. Observa-se:
CF.art.227, [...] parágrafo 6. Os filhos havidos ou não da relação
de casamento, ou por adoção, terão os mesmo direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas á filiação.
Nessa mesma linha de raciocínio a doutrina pátria a respeito do tema, nos
dizeres de (Gonçalves,2015,p.23) aduz que:
O dispositivo em apreço estabelece absoluta igualdade entre
todos os filhos, não admitindo mais a retrograda distinção
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entre filiação legitima ou ilegítima, segundo os pais, fossem
casados ou não, e adotiva, que existia no Código Civil de 1916.
Contudo, no que tange a lei maior á respeito a filiação, esta foi seguida pelo
Código Civil de 2002. Que seguindo a mesma idéia do artigo. 27, parágrafo 6. Onde
não faz distinção entre eles. E assim o artigo.1.596, do Código Civil em seu Caput.
Prevê:
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Art.1.596. os filhos, havido ou não fora da relação de
casamento, ou por adoção, terão os mesmo direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designação discriminatórias
relativas a filiação.
Segundo Diniz (2015,p.36) é vedada qualquer depreciação negativa com
relação aos filhos, que no entanto a única diferença está na categoria de filiação é o
ingresso ou não no mundo jurídico por meio de reconhecimento.
No entanto seguindo o exposto acima, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (
IBDFAM) aprovou o seguinte enunciado e prevê que:
Enunciado n. 98: Do reconhecimento jurídico da filiação
socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres inerentes à
autoridade parental.(IBDFAM).
Como se vê, além da aceitação da paternidade socioafetiva, não há que se falar
em qualquer discriminação ou hierarquia de direitos quando comparados aos filhos
biológicos.
3. MULTIPARENTALIDADE
No que tange a questão paterna, esta é uma construção histórica clássica
decorrente da consangüinidade, ou seja, pai é o progenitor de forma tradicional
possui vínculo biológico com o filho por ele concebido. No entanto com o passar
dos dias e modificação do Direito e aceitação da socioafetividade, nasce para este
sócio-afetivo a possibilidade jurídica de pedir em juízo, invocando princípios
Constitucionais de reconhecer e garantir a manutenção do vinculo parental, visto
que este já acontece no mundo dos fatos e que pretende-se ser reconhecido pelo
Direito, que contudo tal instituto e chamado de ‘’Multiparentalidade’’.
Nesse sentido, conceitua (Cassettari,2016,p.10) que :
Cria-se possibilidade jurídica conferida ao genitor biológico
ou afetivo de invocar o princípio da dignidade humana e da
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afetividade para ver garantida a manutenção ou o
estabelecimento de vínculos parentais, sendo assim
uma forma de que seja reconhecido no campo do direito, isso
decorre da mudança da estrutura familiar e do conceito e
critério de paternidade, é possível, portanto, reconhecer um
vínculo estabelecido a partir de relação afetiva, ao invés da
puramente biológica. Portanto a multiparentalidade bem
objetivo de resguardar o direito do menor e da pessoa que
lhe tem afeto.
Já o saudoso doutrinador Gonçalves (2015,p.314 a 315) dispõe que esta
questão é a possibilidade do reconhecer da chamada dupla parentalidade ou
multiparentalidade. [...] ainda ressalta que consiste na criança ter dois pais ou duas
mães, que seja reconhecido pelo Direito, o biológico e socioafetivo.
Feito isso surgiu-se ai a possibilidade de um duplo registro também, que desse modo
afirma ainda (Gonçalves,2015,p.315) que:
[...] algumas decisões, admitindo a hipótese de a pessoa ter dois
pais ou duas mães em seu registro civil.[...] deferiram o duplo
registro do menor, em nome da mãe biológica e afetiva.
Ainda quanto ao conceito do instituto Diniz (2015,p.295) aduz que trata-se da
possibilidade conferida aos genitor, seja o biológico ou afetivo invocar o principio da
dignidade da pessoa humana e afetividade para ter garantida a manutenção do
direito do vinculo parental.
Da mesma maneira aduz (Lobo,2015,p.231) onde diz que a Multiparentalidade
é:
O reconhecimento do vinculo parental em juízo, pois este já os
tem fato, faltando apenas de reconhecido pelo Direito, sendo a
possibilidade de ter duas mães ou dois pais.
3.1 EFEITOS DA MULTIPARENTALIDADE
3.2 PARENTESCO
Percebe-se que a partir do reconhecimento da multiparentalidade, o instituto
trará consigo diversos efeitos seja no aspecto social ou jurídico. Nesse sentido,
Dias (2015) ressalta que quanto ao filho obteria de parente colateral e em linha
reta entre as duas famílias , deste modo poderia haver a questão de impedimento
de patrimônio e efeitos da sucessão.
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Em vista esse causídico de inicio revela o código civil, alguns impedimentos
legais, onde não mais poderão, por exemplo, casar os irmãos afetivos, dentre outras.
Observa-se:
Art. 1.521. Não podem casar:
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco
natural ou civil;
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II - os afins em linha reta;
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado
com quem o foi do adotante;
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até
o terceiro grau inclusive;
V - o adotado com o filho do adotante.
Visto acima que o casamento são um dos impedimentos que antes não haveria
agora com reconhecimento jurídico já vale.
Outra consequência advindo é a questão da sansão e perda do poder familiar
pelo pais sócio afetivo caso infrinja os termos dos artigos.1.637 e 1.638 do código
civil. Nesse aspecto, (Cassettari,2016,p.89) afirma que:
Se os pais sócio afetivo deixar de cumprir seus deveres legais,
bem como atentar contra a dignidade do filho como maus
tratos e demais este poderá perde-lo o poder familiar também,
como pai biológico do mesmo modo perderia.
Deste modo verifica-se que do mesmo que é concedido a possiblidade do
reconhecimento, ela também pode ser perdida, caso haja as condicionantes acima já
citada.
3.3 ACEITAÇÃO JURISPRUNDÊNCIAL
A doutrina reconhece a filiação afetiva, no qual surgirá todos os efeitos na
esfera do direito, já até mesmo o registro com o nome do afetivo em conjunto com
o biológico.
Apesar de algumas resistências, entretanto, parte da jurisprudência começa a
acolher a multiparentalidade na filiação. O tribunal gaúcho assim decidiu.
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Juíza da 3° Vara Cível de Santana do Livramento/RS, Carine
Labres, em sede apelação n- 0005631- 27.2014. a inclusão do
nome do pai biológico no registro de nascimento do filho já
registrado em nome do companheiro da mãe, mantendo-se a
paternidade afetiva e biológica, atentando-se para a
multiparentalidade e o afeto como valor jurídico.
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Nesse mesmo sentido, o egrégio tribunal do Rio Grande do sul em sede de
apelação deu provimento ao recurso, veja-se:
Apelação civil. Ação de adoção. Padrasto e enteada. Pedido
reconhecimento da adoção com a manutenção do pai
biológico. Multiparentalidade. ‘’observada a hipótese da
existência de dois vínculos paternos, caracterizada está a
possiblidade de reconhecimento da multiparentalidade dou
provimento ao apelo.(apelação civil n-70064909864.oitava
camara civil. Tribunal de justiça do RS. Relator: alzir felippe
schmitz, julgado em 16.07.2015.
O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a possibilidade de incluir na
certidão de nascimento do filho a maternidade socioafetiva da madrasta que criou,
mantendo-se a mãe biológica já falecida, pois argüiu-se que tal questão está pautada
no principio da dignidade da pessoa humana. Observa-se:
Maternidade Socioafetiva – Preservação da Maternidade
biológica – Respeito à mãe biológica falecida em decorrência
do parto, e de sua família – Enteado criado como filho desde
dois anos de idade – Filiação socioafetiva que tem amparo no
art.1.593 do Código Civil e decorre da posse do estado de filho,
fruto de longa e estável convivência, aliado ao afeto e
considerações mútuos, e sua manifestação pública, de forma a
não deixar dúvida, a quem não conhece, de que se trata de
parentes – A formação da família moderna não consanguínea
tem sua base na afetividade e nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da solidariedade. “Recurso provido”. (TJSP,
2012).
Neste mesmo sentido a Suprema Corte (Supremo Tribunal Federal) na
repercussão geral 622. Ministro relator: Luiz Fux, em sede de recurso extraordinário
RE: 898.060-SC, deu provimento e fixando a tese de que:
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A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro
público, não impede o reconhecimento do vinculo de filiação
concomitante baseada na origem biológica, com os efeitos
jurídicos próprios.
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Para o ministro Luiz Fux, considera que o principio da paternidade responsável,
impõe que tanto vinculo de filiação construídos pela relação afetiva entre os
envolvidos quanto aqueles originados da ascendência biológica devem ser acolhidos
pela legislação, pois não há impedimento do reconhecimento simultâneo de ambas
as formas de paternidade socioafetiva ou biológica, desde de que seja o interesse do
filho.
Portanto, conforme verificou-se nessa tese dada pela suprema corte a
existência da multiparentalidade, no qual tal entendimento deve ser adotados pelos
tribunais do pais, pois já se encontra pacificado.
3.4 A GUARDA NA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
No que diz respeito a guarda do filho, independente de afetivo ou biológico
esta questão seguira normalmente os termos do código civil, artigo. 1.583, prevendo
que:
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles,
em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união
estável ou em medida cautelar;
II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho,
ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com
o pai e com a mãe.

Sobre essa questão deve ser levando em conta sempre o melhor interesse e
condições melhores para o menor, no entanto é necessário ter a percepção que a
criança já criou o afeto e se já tiver em condições de manifestar sua vontade melhor
ainda. Vale lembrar que o vinculo é essencial, pois o amor e carinho e aceitação do
cônjuge e do menor são essenciais na busca pela guarda.
Ainda sobre esse tema é interessante frisar com relação ao reconhecimento de
paternidade, pois é interessante o entendimento do código civil nesse aspecto. Vejase:
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Art. 1.616. A sentença que julgar procedente a ação de
investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento;
mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da
companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa
qualidade.
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Aqui percebe-se que caso o pai mesmo reconhecido biologicamente, e a
criança apresente resistência ou não gostar de ficar este, nada impedi que ela seja
criada e educada pelo afetivo.
3.5 ALIMENTOS NA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
Como afeitos do reconhecimento da multiparentalidade, surgir tanto direitos
quanto deveres, nesse sentido verificam-se também o dever dos alimentos para
ambos. Prevê o código civil que:
Código civil. Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é
recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
Segundo, preleciona Fachin Edson (2015,p.71) que é indispensável salientar que
o reconhecimento da paternidade afetiva não configura uma concessão do direito
ao laço afeto, mais uma verdadeira relação jurídica que tem por fundamento o
vinculo afetivo, no qual permiti a criança invocar seus direito fundamentais a saber:
educação, saúde, lazer, desenvolvimento, moral, liberdade e dignidade.
Desse modo, conforme o ordenamento jurídico brasileiro na constituição
federal de 1988. Fundamenta que:
Art.227 parágrafo sexto. ‘’ os filhos havido ou não fora do
casamento, ou por adoção terão os mesmo direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.
Ou seja, independente de vinculo afetivo ou biológico pais e filhos terão direito
de pedir alimentos um ao outro quando não puder prover seu sustento, uma vez que
este dever é reciproco entre ambos. Nesse mesmo sentido prevê o código civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver
de modo compatível com a sua condição social, inclusive para
atender às necessidades de sua educação.
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Deste modo assim como pai terá que contribuir nos alimentos do filho, o
mesmo quando maior deverá ajudar o pai quando este não tiver condição de prover
seu sustento.
3.6 DIREITOS SUCESSÓRIOS
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Há a possibilidade de tanto o genitor biológico como o genitor afetivo
invocarem os princípios da afetividade e dignidade da pessoa humana para
estabelecerem os vínculos parentais.
Mesmo não sendo biológico deverá este filho ter o mesmo direitos. Segundo
Dias (2015,p.43) afirma que o avanço que se constata com a desbiologização do
parentesco em prol do vinculo socioafetivos não deve situar-se exclusivamente no
plano teórico, afirmação de princípios, mais produzir efeitos práticos no
ordenamento jurídico com um todo, repercutindo, inclusive no âmbito das sucessões.
Nesse sentido, Cassettari (2016,p.106) destaca que hoje o estatus de filho é o
que basta para igualdade de tratamento, pouco importando se fruto ou não do
casamento de seus pais e independentemente do estado civil dos progenitores.
Portanto o tribunal de justiça de minas gerais, já proferiu decisão, no sentido
de reconhecer o direito sucessório decorrente da parentalidade socioafetiva, veja-se:
Direito de família. Declaração de direitos hereditários.
Apelação. Atos inequívocos de reconhecimento mutuo a partir
do momento que se admite do direito pátria a figura do
parentesco sócioafetivo.comprovada a alegação que era filha
afetiva. Reconhecendo como sua filha adotiva. TJMG:AP. CIVIL.
1.0024.03.186.459-8001. RELATOR DES. MOREIRA DINIZ.
Portanto conforme já afirmado pela doutrina e julgados jurisprudencial,
devendo ser aplicado as regras sucessórias parentalidade socioafetiva, devendo ser
equiparados ao biológico no qual detém o direito.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho proposto teve como o tema: o reconhecimento da
multiparentalidade e seus efeitos jurídicos. Onde ao longo do trabalho fora
abordados os principais assuntos pertinente ao tema como: a historia e compreensão
do que era família no passado. Quanto a socioafetividade, está relacionado uma nova
forma de família, no que tange a sentimento que se adquiriu ao longo da convivência
com a criança e que esta já tem um afeto e amor por esta pessoa também. Já no que
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tange a multiparentalidade este instituto seria o reconhecimento jurídico da
socioafetividade.
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Os objetivos do trabalho foram concluídos com êxito uma vez que era: verificar
e analisar a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade e seus efeitos
jurídicos, no qual ao longo do trabalho fora demonstrado a respeito invocando a
constituição, doutrina e julgados jurisprudenciais, que comprovam tal possibilidade.
No que tange as hipóteses, pode-se concluir pela luta desse direito haja vista
que a própria Constituição, Doutrina e Jurisprundência já vem adotando tal critério.
Pode ser invocado na persecução do tal direito com a consagrada dignidade da
pessoa humana. Que por hora entende-se que é a qualidade intríseca de
diferenciada de cada individuo que o faz merecedor do direito, no qual o estado
deverá respeitá-lo e assegurar. Nesse sentido, segundo dispositivo Constitucional o
art.1. preleciona que o estado democrático de direito tem seu fundamento pautado
na dignidade da pessoa humana, inciso III. Já no seu art.3. inciso IV, destaca estado
deverá promover o bem a todos.
Conclui-se por todo exposto que este tema trata-se de um novo conceito de
família deverá a sociedade buscar mais conhecimento a respeito, pois percebe-se
que muitos destes desconhecem que tem tal direito, embora a multiparentalidade já
exista nessa família, pois muitos já convivem nesse cenário, o que falta o
reconhecimento do mesmo, que hoje a justiça já concede.
5. REFERÊNCIAS
BOGO, Cristina Paul Cunha. Jovem terá os nomes dos pais biológicos e
socioafetivo
anotados
em
seu
registro
civil.
Disponível
em: www.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping. Acesso em: 2-5-2016.
BATISTA Debora Mayane de Ávila. A MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS NO
ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA: análise à luz dos princípios da dignidade da pessoa
humana
e
do
melhor
interesse
da
criança.2014.
Disponível
em: https://core.ac.uk/download/pdf/187130649.pdf.acesso em 2 de novembro de
2020.
CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva: Efeitos
Jurídicos. 2.ª edição. São Paulo: Atlas, 2016.
CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das Famílias. 5.ª edição. Editora: Saraiva.
Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de Outubro de 1988.
676

www.conteudojuridico.com.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
Acesso em: 23 de junho de 2017, às 12h50min.
DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 10.ª edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015.
DICIO. Dicionário online. Significados de: parentesco e
em: WWW.dicioonline.com .acesso em outubro de 2017.

filho. Disponível
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. 9.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias.
6.ª edição. Salvador: Juspodivm, 2015.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 8. ed. São
Paulo: Saraiva, 2015.
JURISPRUDÊNCIA.
Jus
Brasil.
Disponível
em: https://tjsp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22130032/apelacao-apl-64222620118260286-sp0006422-2620118260286-tjsp. Acesso em 2 de novembro de 2020.
LABRES, Carine. Justica gaúcha reconhece o direito de criança ter dois pais no
registro de nascimento. Disponível em: www.ibdfam.org.br/notícias.
Acesso em: 08-06-2017, às 12h50min.
LOBO, Paulo. Direito civil: Família. saraiva. São Paulo. 2015.
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Direito de família: Direito
Parental. Direito Protetivo. Campinas: Bookseller, 2009.
OLIVEIRA Débora Karen Fabá. Artigo cientifico: o
multiparentalidade e seus efeitos juridicos. 2017.

reconhecimento

da

PÓVOAS, Mauricio Cavallazzi. Multiparentalidade: A possibilidade de múltipla
filiação registral e seus efeitos. 1.ª edição. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012.
PLANALTO.
Código
Civil.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.
Acesso
em 2 de novembro de 2020.

677

www.conteudojuridico.com.br

PLANALTO.
Constituição
Federal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso
em 2 de novembro de 2020.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

RODRIGUES, Sílvio. Direito de Família. 27. ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002.
Supremo Tribunal Federal. Medida Liminar na Ação Cautelar nº 2.891/PI.
Rel.Min.LuizFux
Disponível
em:
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22934829/medida-cautelar-na-acaocautelar-ac-2891-pi-stf. Acesso em: 08-06-2017, às 12h50min.
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 898.060/SC. Rel. Min. Luiz Fux.
Julgado
em
21.09.2016.
DJE
de
29/09/2016.
Disponível
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE898060.pdf.
Acesso em: Acesso em: 08-06-2017, às 12h50min.
Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 18 do STF. Disponível
em:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVin
culante. Acesso em: 08-011-2017, às 12h50min.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. 11.ª edição, Revista atualizada e
ampliada. Editora: Forense.
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das
famílias entre a norma e a realidade. cit.,p.211.
TJRS, 8°CC,AC 70029363918, Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda, j.7-5-2009.
WELTER, Belmiro Pedro. Teoria tridimensional do direito de família:
reconhecimento de todos o direitos das filiações genética e socioafeitva. Revista
Brasileira de Direitos das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister: Belo
Horizonte: IBDFAM. Fev.mar.2009.p.113.
NOTAS:
[1] Armando de Souza Negrão. Professor orientador da ULBRA-MANAUS.

678

www.conteudojuridico.com.br

ATIVISMO JUDICIÁRIO E A SEPARAÇÃO DOS PODERES: JUSTIFICAÇÃO E
PROBLEMÁTICA
ALEXANDRE MARIANO COSTA DE SEIXAS:
Acadêmico de Direito do Centro Universitário Luterano de
Manaus – CEULM/ULBRA

INGO DIETER PIETZSCH[1]
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

(orientador)
RESUMO: O Ativismo Judicial se trata de uma postura proativa do Poder Judiciário
na interferência de maneira regular, significativa e informal na legislação. O Ativismo
Judicial é quando, por exemplo, um Juiz extrapola suas funções e legisla no lugar do
Congresso Nacional. É quando há uma invasão do Poder Judiciário as atribuições
legislativas do Poder Legislativo, que é justificada muitas vezes pela inércia do Poder
Legislativo em criar certas leis. Existem diversas teorias “juridicamente” justificadoras
para o Ativismo Judicial, entre elas pode-se destacar a Teoria de Ronald Dworkin que
tange acerca de uma postura ativa por parte dos juízes na interpretação da
Constituição, alargando o alcance das normas para além do disposto pelo legislador
ordinário. A Constituição Federal Brasileira ordena a separação de poderes: Poder
Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, mas o cotidiano demonstra o
crescente aumento do Ativismo Judicial, o que traz uma problemática a ser discutida
e posteriormente solucionada de alguma maneira. A sociedade Brasileira Atual
necessita de soluções quanto ao Ativismo Judicial, até para que se faça cumprir o que
ordena a Constituição Federal Brasileira.
Palavras- chave: ativismo judicial, direito, teorias justificadoras e direito
constitucional.
ABSTRACT: Judicial Activism is a proactive stance of the Judiciary in interfering
regularly, significantly and informally in legislation. Judicial Activism is when, for
example, a Judge goes beyond his functions and legislates in place of the National
Congress. It is when there is an invasion of the Judiciary Power the legislative
attributions of the Legislative Power, which is often justified by the inertia of the
Legislative Power in creating certain laws. There are several theories “legally”
justifying Judicial Activism, among which we can highlight the Theory of Ronald
Dworkin that concerns about an active posture on the part of the judges in the
interpretation of the Constitution, extending the scope of the rules beyond the
provisions of the legislator ordinary. The Brazilian Federal Constitution orders the
separation of powers: Executive Power, Legislative Power and Judiciary Power, but
the daily routine demonstrates the growing increase in Judicial Activism, which brings
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a problem to be discussed and later resolved in some way. Current Brazilian society
needs solutions regarding Judicial Activism, even in order to enforce what the
Brazilian Federal Constitution orders.
Keywords: judicial activism, law, justifying theories and constitutional law.
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1. INTRODUÇÃO
O artigo trata do Ativismo Judicial no qual há uma invasão de atribuições
que seriam do Poder Legislativo pelo poder Judiciário.
Ocorre que a Constituição Federal Brasileira é bem clara quanto a repartição
de Poderes e atribuição de cada um desses poderes no Estado Democrático de
Direito.
O Poder Judiciário justifica essa invasão de atribuições do Poder Legislativo
ao fato do Poder Legislativo não criar leis mais explicativas e específicas para que
essas sejam devidamente aplicadas a casos concretos.
Quando se trata criação de Leis, a Carta Magna Brasileira tange acerca do
Processo Legislativo que não é tão célere e passa por muitas etapas. O que o Poder
Judiciário objetiva é informalmente modificar as leis de forma informal.
Existe
uma
diferenciação
entre
Constitucionalização
e
Neoconstitucionalismo, este último tem como conceito a nova interpretação de leis
e é esta a doutrina utilizada pelos juízes chamados de Juízes Ativistas. Chamada
também de Nova Hermenêutica e Pós- Positivismo.
O estudo se fundamenta nas pesquisas através de doutrinadores da área
jurídica de direito constitucional sobre o tema abordado.
A metodologia utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica. Segundo SEVERINO,
Antônio Joaquim, 2008, p.122, trata-se de: “A pesquisa bibliográfica é aquela que se
realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.”.
Desta forma, a presente pesquisa apresenta a seguinte estruturação: além
desta introdução, apresenta na seguinte pesquisa bibliográfica, bem como mostra a
relevância da atual pesquisa a fim de aclarar a sociedade quanto a problematização
do Ativismo Judicial e a Justificação dada através de teorias ativistas para tais atos.
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Na seção referencial teórico, faz uma demonstração sucinta dos principais
autores que possuem trabalhos nesta temática. Por fim, nos resultados e discussões
faz-se uma exposição das principais implicações da seara ora estudada.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 SEPARAÇÃO DOS PODERES
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Desde que se considera a vida em sociedade, leva-se em consideração que
é extremamente necessário um conjunto de regras que as organize, bem como as
molde. Nos tempos primários em que a sociedade não tinha consolidado o
compilado de leis, a mesma comportava-se de modo a fazer qualquer ato sem
restrições.
Com as mudanças constantes da sociedade até os dias atuais leva-se em
consideração, por óbvio, os costumes de um povo para criar normas com finalidade
de as moldar ao comportamento do ser humano daquela determinada sociedade,
dando a mesma limites.
O Homem moderno, ou seja, que vive em pleno século XXI tem
conhecimento que o seu comportamento deve obedecer ao conjunto de limites a
depender de sua localidade e costumes. Ocorre que até o conjunto de leis de cada
País obedece a regras de criação das mesmas.
O conceituado doutrinador e professor José Afonso da Silva, em sua obra
“Curso de Direito Constitucional Positivo”, afirma que John Locke, Aristóteles e
Rousseau idealizaram o princípio da separação dos poderes, sendo consolidado na
obra chamada de “O Espírito das Leis”, feita por Montesquieu.
Por conta da real necessidade de criação de normas a fim de permitir a
convivência harmônica em sociedade nasceram as instituições destinadas a garantir
a ordem estabelecida, sendo meio fundamental para a existência socialmente
organizada de um grupo de pessoas e, consequentemente, é que surgem as
primeiras noções de poderes de Estado , tal como a da tripartição/separação de
poderes.
Existiram grandes filósofos e pensadores que descreveram o conceito de
Estado, bem como levantaram brilhantemente as teorias e conceitos acerca da
separação dos poderes do Estado. Aristóteles descreve acerca do caráter plural das
autoridades do Estado:
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“Por ‘constituição’ entendo a organização das várias autoridades, e em
particular da autoridade suprema, que está acima de todas as outras. Mas é preciso
deixar claro que, em todos os casos, o corpo dos cidadãos é soberano; a constituição
é a soma total da politeuma”. (Aristóteles, 2000, p.206).
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Aristóteles, em sua obra A Política, já nos tempos da Antiguidade descreveu
acerca de três órgãos em apartado com a finalidade de melhor organização do poder
do Estado. Em sua obra Aristóteles disse que seriam eles: O Poder Deliberativo, O
Poder Judiciário e o Poder Executivo.
Na opinião de Aristóteles, exposta em sua obra, o Poder Deliberativo deveria
ser soberano, pois decidiria sobre as questões específicas do Estado, tal como decidir
acerca de Guerra e Paz. O Poder Executivo, simplificadamente, somente executaria as
decisões do Poder Deliberativo e o Poder Judiciário ficaria com a função jurisdicional
do Estado.
Maquiavel fora outro filósofo de contribuição ímpar para a sociedade no
século XVI. Através da sua obra “O Príncipe”, sugeriu um modelo de separação de
poderes, no qual mostrou uma França com três poderes distintos: O Poder
Legislativo, O Poder Executivo e o Poder Judiciário.
Destaca-se que ainda que LOCKE não apreciasse expressamente, em sua
repartição dos poderes da sociedade , sendo eles Poder Legislativo, Poder Executivo
e Poder Federativo, o Poder Judiciário, e, ainda, de referir-se a este como atividade
meio do poder legislativo, visa-se em seus escritos uma a importância do poder
judiciário nas funções sistematizadas de Estado. Vejamos:
“E por essa maneira a comunidade consegue, por meio de um poder
julgador, estabelecer que castigo cabe às várias transgressões quando cometidas
entre os membros dessa sociedade – que é o poder de fazer leis –, bem como possui
o poder de castigar qualquer dano praticado contra qualquer dos membros por
alguém que não pertence a ela – que é o poder de guerra e de paz –, e tudo isso
para preservação da propriedade de todos os membros dessa sociedade, tanto
quanto possível. [...] E aqui deparamos com a origem dos poderes legislativo e
executivo da sociedade, que deve julgar por meio de leis estabelecidas até que ponto
se devem castigar as ofensas quando cometidas dentro dos limites da comunidade,
bem como determinar, mediante julgamentos ocasionais baseados nas
circunstâncias atuais do fato, até onde as agressões externas devem ser retaliadas; e
em um outro caso utilizar toda a força de todos os membros, quando houver
necessidade.[...]”. (John Locke, 1966, p.117-241, tradução de Cid Knipell Moreira,
apud clássicos da política, p. 90)
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Para Maquiavel o Poder Legislativo, que teria como representantes o
parlamento francês teria a função de criar novas leis. O poder Executivo representado
pelo Monarca da França, teria a atribuição de governo e administração dos interesses
públicos. O Poder Judiciário teria a função jurisdicional.
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O Objetivo de Maquiavel tinha a pretensão através da repartição de poderes
beneficiar o Monarca e a sua imagem pois ficaria longe da decisão de conflitos e da
edição de leis ao povo. Recairia, portanto, aos outros poderes esse encargo e
responsabilidade.
Em relação a teoria do princípio da separação dos poderes a professora
Cintia Garabini Lages, ampara que a versão elaborada por Montesquieu é a melhor
que se pode deparar na doutrina, elucidando que:
“A teoria da separação de poderes de Montesquieu possibilitou a redefinição
do poder do Estado como poder limitado. Ao chamar a atenção para o perigo de se
concentrar em um só órgão todos os poderes do Estado, afirmou que o mesmo
deveria ser divido em funções distintas atribuídas a órgãos estatais diversos,
propondo uma separação de funções equilibrada (...)”. (LAGES, Cintia
Garabini Pg.203)
O Brasil foi estabelecido a separação dos poderes, para que cada um dos
poderes desempenhe especificamente a sua determinada função no Estado de
Democrático de Direito, tal como conceitua a professora e advogada da União, Flávia
Danielle Santiago Lima:
“A noção de separação não pode implicar, todavia, numa relação de
independência absoluta entre os poderes, mas numa coordenação juridicamente
vinculada. Afinal de contas, o poder estatal, na perspectiva da Teoria do Estado, nos
moldes tradicionais, é uno e indivisível. Neste sentido, a divisão de poderes dá-se no
nível organizativo-funcional. De outra parte, o que permitiria a ação seriam os
arranjos institucionais travados no âmbito dos poderes”. (LIMA, 2006. p.4)
2.1.1 A SEPARAÇÃO DE PODERES NO BRASIL
Em 1824, após a Independência, o Brasil adotou pela Separação dos Poderes
em sua Constituição Imperial que foi outorgada por Sua Majestade Imperial, o
Imperador Dom Pedro I do Brasil e apropriou-se do Poder Constituinte Originário,
utilizando de prerrogativas ilimitadas para elaboração da Constituição. No entanto,
o modelo de separação de poderes utilizado foi a teoria do francês Henri-Benjamin
Constant de Rebecque (1767-1830), que na verdade se trata de uma teoria
quadripartite.
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A Constituição Imperial em seu artigo 10, proclamava que “os Poderes
Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o Poder
Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial”.
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Ainda que o art. 9º assegurasse que “A Divisão, e harmonia dos Poderes
Políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio
de fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece", havia uma aposição de
Sua Majestade Imperial.
“No Brasil, o novo constitucionalismo ocorreu com a promulgação da
Constituição Federal de 1988. Adveio a produção teórica e jurisprudencial
responsável pela ascensão do direito constitucional. Rompeu-se com tradição da
Constituinte como documento prioritariamente político que jurídico de domínio da
administração e parlamento, e reconheceu a força normativa às normas
constitucionais. Houve a travessia do regime autoritário e intolerante para o Estado
democrático de direito”. (BARROSO, Luís Roberto, p. 106)
O Objetivo principal na Separação dos Poderes é descentralizar as funções e
prerrogativas de uma única pessoa/entidade para que novas três possam cumprir.
De modo que cada Poder possa cumprir até mesmo com mais eficiência e eficácia a
sua função designada.
“O que interessa é impedir a concentração de poderes em uma única pessoa.
Para isso, o princípio também abriga a premência do controle recíproco entre os
titulares destas funções estatais. Para tal fim, Montesquieu previu as faculdades de
impedir e estatuir, o que mais tarde, após a contribuição de Bolingbroke, passou a
ser denominado de sistema de freios e contrapesos (“checks and balances”), de
importância vital para o equilíbrio entre os poderes” (LIMA,Santiago, 2006, p.4)
Interessante a interpretação de Montesquieu de trazer a ideia de ponderação
e equilíbrio na tomada de decisões que cabe também na hipótese do processo
legislativo de criação de leis e normas, mantendo a Tripartição de Poderes em pleno
equilíbrio, cada poder cumprindo o objetivo para o qual foi criado sem invadir
demasiadamente na esfera dos outros.
2.2 ATIVISMO JUDICIAL
A literatura dedicada à temática do Ativismo Judicial em sentido amplo,
sugere a tensão entre os Poderes provocada pelo desempenho da função
jurisdicional, que com grande frequência se associa ao fenômeno de controle de
constitucionalidade das leis bem como da omissão legislativa.

684

www.conteudojuridico.com.br

O Autor Hamilton em “O Federalista”, se ocupou de justificar cabalmente a
competência dos juízes e tribunais estadunidenses para declarar nulas as leis
contrárias a Constituição.
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Outra polêmica no o que diz respeito ao tema Ativismo Judicial tem direta
relação as características fluídas da linguagem que permeia o contexto das
Constituições. Na falta de parâmetro claro e preciso para a aferição da
constitucionalidade, além de não conter os mais assuntos diversificados que
acompanhem as lides da sociedade.
Uma das consequências da expansão dos princípios na estrutura normativa
das Constituições é a de a elas conferir a característica de constituição em uma “vis
directiva”. Esta tem como objetivo buscar responder a função promocional do Direito
contemplada nos princípios. É por conta desta função promocional que o controle
da constitucionalidade e a guarda da Constituição deixaram de cingir-se ao
paradigma do controle da constitucionalidade dos atos do legislativo e do executivo
e das atribuições dos entes federativos.
Deste modo a interpretação constitucional vem abrindo espaço no Brasil e
em outros países para o ativismo Judicial, e por via de consequência, para a expansão
do Judiciário e para a interpretação sempre mais extensiva da Constituição.(COSTA,
Pietro e ZOLO, Danilo, p. 465-488)
O aparecimento da temática relativa ao Ativismo Judicial no Brasil surgiu com
a entrada em vigor da Constituição Magna de 1988, pelo motivo de conferir várias
prerrogativas ao magistrado, estimulando-o, inevitavelmente, a uma atuação mais
presente na sociedade e, em consequência, com maior repercussão midiática.
Elival da Silva Ramos sustenta o conceito de Ativismo Judicial:
"Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função
jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio
ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder
Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas
(conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza
objetiva (conflitos normativos). Há, como visto, uma sinalização
claramente negativa no tocante à práticas ativistas, por
importarem na desnaturação da atividade típica do Poder
Judiciário, em detrimento dos demais Poderes" (RAMOS, Elival
da Silva, 2010, p. 129).
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Pode-se exemplificar tal atuação mais presente, a todos os vários casos em
que se faz necessário assegurar direitos fundamentais que não encontram previsão
legal em condições de lhes dar regulamentação.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A Constitucionalidade das Leis trouxe um debate importantíssimo, que antes
de 1965 ficava concentrado no meio apenas político, hoje se reúne cada vez mais nas
instâncias judiciais ordinárias, que estão em condições de exercer o controle difuso,
mas também agrupa-se, no o que é eficaz no juízo abstrato do Supremo Tribunal
Federal.
Em uma vertente tem-se a crescente judicialização das relações sociais que
é a consequência do ampliação de questões políticas que passaram a ser tratadas
também em juízo, pode-se contemplar-se por outro lado, a pressão dos diversos
processos de globalização que trazem maior grau de complexidade das relações
sociais e na real necessidade de se recorrer ao Judiciário para a resolução de lides
que outrora eram resolvidas nas demais esferas da sociedade.
Perante tal situação, o ativismo judicial nasce e com ele pode-se distinguir
dois pressupostos fenomenológicos fundamentais ao ativismo judicial: reificação e
judicialização. A Reificação está em uma perspectiva político-institucional. E a
Judicialização está relacionada a uma perspectiva sociológica, conforme conceitua
TORBJÕRN:
“Quanto ao fenômeno da judicialização das relações sociais, a referida perda
dos sentimentos de comunidade, reconhecimento e identidade, já se constitui em
uma possível causa. Todavia, a judicialização da política tem um significado bem mais
específico e concreto, representando, normalmente: (1) a expansão do poder dos
juízes e a consequente transferência do poder de criação normativa, característico
]do Legislativo, para o Judiciário; e (2) a criação de métodos e técnicas decisórias fora
daquilo que habitualmente tem sido utilizado”. (TORBJÕRN, Vallinder,p. 91.)
2.3 TEORIA DE DWORKING
Dworkin considera o ativismo judicial algo prejudicial porque significa a
primeiro dos entendimentos subjetivos de justiça e a favor do próprio julgador:
"O ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico.
Um juiz ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de
sua promulgação, as decisões anteriores da Suprema Corte que
buscaram interpretá-la e as duradouras tradições de nossa
cultura política. O ativista ignoraria tudo isso para impor a
outros poderes do Estado seu próprio ponto de vista sobre o
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que a justiça exige. O direito como integridade condena o
ativismo e qualquer prática de jurisdição constitucional que lhe
esteja próxima", DWORKIN, Ronald. 1999, p. 451-452).
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O Ativismo Judicial na visão de Ronald Dworkin no contexto pós-positivista
mostra o posicionamento dos Tribunais com os direitos morais do sujeito versus o
Estado, crescendo no o que diz respeito ao princípio de legalidade e princípio
igualdade, delegando a si mesmo tal competência institucional e a responsabilidade
de sanar todas as demandas judiciais atuais.
“Este é apenas o esqueleto do positivismo. A carne é distribuída
diferentemente por diferentes positivistas e alguns chegam mesmo a rearranjar os
ossos. As diferentes versões diferem sobretudo na sua descrição do teste
fundamental de pedigree que uma regra deve satisfazer para ser considerada uma
regra jurídica”. (DWORKIN, 2002, p. 29)
Segundo Dworking, a decisão de um magistrado deve ser imparcial, mas as
opiniões políticas e sobretudo pessoais, acabam por contribuir na disposição do
mérito ser julgado pelos mesmos. O Direito Positivista adotado no Brasil é de fato
seletivo no que tange a prática jurisdicional para que não corrobore por decisões que
afetarão a sociedade como um todo, o que acontece sobre as decisões da Suprema
Corte Brasileira.
O julgador puramente ativista tem sido convencionado, nesse contexto,
como aquele que supre a omissão e fraqueza dos outros Poderes através de uma
ideologia concretizante, mostrando um aspecto progressista e reformador.
Na teoria de Ativismo Judicial de Dworkin um dos elementos principais é o
Princípio da Integridade, que se trata de uma construção única e lógica do direito,
respeitando aos princípios fundamentais da igualdade, liberdade e dignidade da
pessoa humana.
O Princípio da Integridade busca comprovar que a integridade, enquanto
virtude política, forma um estilo de concordância jurídica provida de compromisso
com a moral do direito e com seu poder coercitivo.
“Ademais, o princípio da integridade também tem aplicação no Poder
Legislativo, pois ao legislador também é dada a tarefa de preservação da justiça,
equidade e devido processo legal, sempre primando pela coerência moral do direito,
tendo em vista o caráter eminentemente interpretativo das proposições jurídicas.O
princípio da integridade seria, nesta medida, um componente indispensável do
Estado Democrático de Direito e um dos que mais se evidenciam na prática jurídica,
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uma vez que possui ligação estreita com o conceito de justiça. Isso porque, enquanto
virtude política, a justiça corresponderia à correta distribuição dos recursos materiais
e sociais entre as pessoas, guardando afinidade com as deliberações finais tomadas
pelas instâncias políticas que representam a comunidade”.(COELHO, Fernanda
Soares Ferreira, p.02)
Dworkin ressalta que no tocante aos descordos de entendimento na
sociedade, mesmo que um determinado grupo não esteja de acordo com outro, não
significa que ficará impedido de admitir que determinada atitude adversa é provida
de valores morais, podendo então reconhecer a existência de justiça e moderação.
Todo julgamento decisório, qualquer que seja, requer do magistrado a
devida fundamentação com fulcro em teorias e princípios que impeçam decisões
discricionárias e abusivas, infectadas de primazias estritamente pessoais.
Porém, deve-se esclarecer de igual modo que a interpretação jurídica
tradicional não está superada, pois é a palavra-chave da maioria das questões
jurídicas.
Ocorre que, os procedimentos tradicionais de interpretação jurídica não têm
capacidade o suficiente para fornecer um retorno adequado para a resolução para
vários problemas ligados à realização do anseio constitucional.
Então, isso causou uma reação nos operadores jurídicos e os teóricos do
Direito, no o que diz respeito a esse déficit e iniciaram elaborações doutrinárias de
melhores e cada mais aprimorados conceitos e categorias.
3.CONCLUSÃO
A tomada de decisão do Juiz passa por uma espécie de “balancing” de
ponderações. E essa interpretação constitucional sem ganhando cada vez mais
espaço em outros países e no Brasil quanto ao Ativismo Judicial. Por consequência
dessa grande expansão, tem sido cada vez mais visada por estudiosos do direito que
tentam achar uma solução cabível e plausível a essa situação.
O processo Hermenêutico é muito utilizado pelos magistrados no processo
de julgamento das lides tanto no Brasil quanto no mundo.
Nesse desdobramento quanto as consequências do Ativismo Judicial, tanto
no que tange o papel constitucional da divisão dos poderes quanto no o que tange
a segurança jurídica traz uma preocupação para com a limitação sobre o processo
hermenêutico.
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Os princípios de Dworking se arrolam à correição das formas de
julgamento. A ligação entre o princípio da integridade e a prática da interpretação
construtiva tem o fim de diminuir gradativamente as aflições que nascem diante do
problema daquele magistrado que mesmo com a devida qualificação profissional, é
um mero cumpridor das normas e leis vigentes. O Magistrado não tem preparação o
suficiente para lidar com situações não colocadas na academia de direito e muito
menos lhe foram exigidas no concurso para a magistratura.
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A sociedade em processo de civilização possui um fator que deve ser
considerado, tal qual o respeito e tolerância pela diversidade, que reflete diretamente
nas lides submetidas a julgamento.
As lides ocorrem justamente por conta das divergências entre os diversos
conceitos de justiça, sendo justo e necessária a garantia de tratamento justo e
igualitário pelo Direito Democrático.
O princípio da integridade da Teoria de Dworking constitui uma valiosa
recomendação aos julgadores para que tenha melhor entendimento sobre o direito
ao julgar e na interpretação , para que levem em consideração os preceitos e as
normas daquele determinado nicho societário.
Por fim, Dworkin assinala a Interpretação Interativa como uma forma para
suprir os espaços decorrentes dos desacordos jurídicos e teóricos que, de fato,
existem meio do direito.
A Interação Interativa tem como hipótese a situação em que a prática jurídica
não é apenas real como também contém princípios morais que devem ser
devidamente respeitados. Portanto, as condutas que a prática social impõe se
sujeitam àos anseios, limites e aspirações da própria prática.
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RESUMO: O presente trabalho visa a analisar aspectos do trabalho escravo
contemporâneo, especialmente sua conceituação e os instrumentos postos pelo
nosso ordenamento jurídico para o combate a tão famigerada prática sob o viés do
Direito do Trabalho.
Palavras-chave: Trabalho indigno. Trabalho escravo contemporâneo. Conceituação.
Formas de combate. Direito do Trabalho.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Conceituação de trabalho escravo contemporâneo;
3. Meios e instrumentos de atuação no combate ao trabalho em condições análogas
à de escravo; 4. Conclusão e 5. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Dentre as diversas formas de trabalho indigno, nenhuma outra é tão
repugnante como a sujeição de outro semelhante a condições análogas à de escravo.
É nesse sentido a lição de José Cláudio Monteiro de Brito Filho:
De todas as formas de superexploração do trabalho, com
certeza, o trabalho em condição análoga à de escravo, ou,
como é mais conhecido, o trabalho escravo, é a mais grave.
Propor sua análise é, com certeza, enveredar por seara onde a
dignidade, a igualdade, a liberdade e a legalidade são
princípios ignorados, esquecidos. Mais, é tratar do mais alto
grau de exploração da miséria e das necessidades do ser
humano.[1]
Nessa senda, o presente trabalho visa abordar as principais formas de
ocorrência do trabalho escravo contemporâneo, sua caracterização, o instrumental
legislativo posto para combate a tão grave chaga social, a análise da legislação e das
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condições que propiciam o combate do trabalho escravo contemporâneo, tal como
a tutela coletiva dos direitos lesionados.
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Nesse ponto, ressalta Raimundo Simão de Melo que:
a grande pergunta que se faz é se tais disposições são realidade
no dia-a-dia do povo e, especialmente, do trabalhador
brasileiro. A resposta, em grande parte das situações, é
negativa, principalmente nos momentos de crise que vivemos,
quando o trabalhador, premido pela extrema necessidade do
emprego, submete-se às mais degradantes condições de
trabalho e não se anima a reclamar seus direitos
individualmente. É exatamente isso que nos anima a incentivar
a utilização mais contundente da jurisdição coletiva no
processo do trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, que
vem procurando cumprir a sua parte.[2]
Há se ressaltar que não se pode mais ser pensado o trabalho escravo
contemporâneo como aquele existente somente nos diversos rincões do país, em
fazendas no interior.
É que a atuação dos órgãos repressivos tem demonstrado o aparecimento
do trabalho em condições análogas à de escravo no centro de grandes metrópoles
brasileiras, com a utilização de trabalhadores estrangeiros, sendo aproveitado o
temor ocasionado pela permanência irregular no país.
Contudo, por mais horripilante que se pareça, alguns imploram pelo retorno
ao país de origem, mesmo que seja para ver falecido o sonho de prosperar em solos
brasileiros. A gravidade do tratamento concedido, anos após anos, não deixa outra
opção.
Pretende-se, outrossim, demonstrar a evolução histórica do trabalho escravo
e sua permanência, mesmo que contraditória ao momento histórico em que vivemos
no Brasil.
Ademais, sem a pretensão de esgotar todas as nuances existentes, será
realizada uma abordagem sistemática da atuação de instituições, tais como
a Fiscalização do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, no combate ao
trabalho escravo.
2. CONCEITUAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO
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De início, acerca do tema, imperioso reconhecer que a proteção ao
trabalhador, sobretudo o combate ao trabalho escravo ou, no conceito
contemporâneo, em condições análogas à de escravo, sofreu forte evolução no
direito internacional e brasileiro.
Nesse sentido, no plano internacional, incumbe, em primeiro, transcrever a
Convenção da ONU sobre Escravatura de 1926 (Decreto 58.563/66) que contém o
conceito clássico de trabalho forçado:
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Art. 1º Para fins da presente Convenção fica entendido que:
1º A escravidão é o estado ou condição de um indivíduo
sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos
do direito de propriedade;
2º O tráfico de escravos compreende todo ato de captura,
aquisição ou cessão de um indivíduo com o propósito de
escravizá-lo; todo ato de aquisição de um escravo com o
propósito de vendê-lo ou trocá-lo; todo ato de cessão, por
meio de venda ou troca, de um escravo adquirido para ser
vendido ou trocado; assim como, em geral, todo ato de
comércio ou de transporte de escravos.
Outrossim, a Convenção da ONU Suplementar sobre Abolição da Escravatura
de 1956 (promulgada pelo mesmo Decreto 58.563/66) prescreve:
Artigo 1º Cada um dos Estados Membros à presente
Convenção tomará todas as medidas (...) que sejam viáveis e
necessárias, para obter progressivamente e logo que possível a
abolição completa ou o abandono das instituições e práticas
seguintes (...)
§1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição
resultante do fato de que um devedor se haja
comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus
serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha
autoridade, se o valor desses serviços não for
eqüitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida ou
se a duração desses serviços não for limitada nem sua natureza
definida.
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§2. A servidão, isto é, a condição de qualquer um que seja
obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e
trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a
essa outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente,
determinados serviços, sem poder mudar sua condição.
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Vale frisar que o Supremo Tribunal Federal já elucidou que:
a escravidão é um estado de direito pelo qual o homem perde,
por lei, sua personalidade. O ordenamento jurídico pátrio não
reconhece tal estado, por isso não há escravidão no Brasil e
nem crime que reduza a condição de escravo, mas a condição
análoga à de escravo, ou seja, a algo semelhante[3].
Nessa senda, observa-se que o conceito de trabalho escravo deixa o enfoque
meramente na liberdade do trabalhador para se centralizar no princípio da dignidade
da pessoa humana, já que se denota que não constitui somente trabalho em
condições análogas à de escravo, consoante o direito contemporâneo, o trabalho
forçado ou obrigatório característico e predominante de tempos passados, sendo
que o conceito restou ampliado com enfoque na proteção da dignidade da pessoa
do trabalhador.
Nesse passo, incumbe reconhecer que são espécies do trabalho em
condições análogas à de escravo, especialmente, aquelas previstas na nova redação
do artigo 149 do Código Penal Brasileiro:
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão
de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se
apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
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§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I - contra criança ou adolescente;
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
origem.
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Neste sentido, seriam espécies da famigerada prática o trabalho forçado ou
obrigatório, o trabalho em jornadas exaustivas, o trabalho em condições
degradantes, a servidão contemporânea, bem como o trabalho com imposição ao
trabalhador de retenção compulsória no local de trabalho.
Nessa senda, incumbe destacar, em primeiro, que a melhor definição para
o trabalho forçado ou obrigatório se encontra na Convenção 29 da OIT de 1930,
promulgada no país pelo Decreto 41.721/57, que prevê no item 1 do seu artigo 1º
ser o trabalho forçado ou obrigatório “todo trabalho ou serviço exigido de um
indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu
de espontânea vontade”.
Vale frisar que o item 2 do mencionado artigo prevê excludentes à hipótese
do item 1, sendo que não constitui trabalho forçado ou obrigatório o serviço militar
obrigatório, trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais dos
cidadãos, trabalhos em benefício da coletividade, o trabalho ou serviço exigido de
um indivíduo como consequência de condenação pronunciada por decisão judiciária,
dentre outros.
Incumbe rememorar, ademais, que a proteção e combate ao trabalho
escravo ou em condições análogas à de escravo, consoante visto, sofreu forte
atenção no direito internacional, com especial enfoque da Convenção nº105 da OIT
que, por seu turno, ressaltou o compromisso firmado anteriormente pelos países
membros da OIT na Convenção 29:
Artigo 1º
Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho
que ratificar esta Convenção compromete-se a abolir toda
forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer
uso:
a) como medida de coerção ou de educação política ou como
punição por ter ou expressar opiniões políticas ou pontos de

695

www.conteudojuridico.com.br

vista ideologicamente opostos ao sistema político, social e
econômico vigente;
b) como método de mobilização e de utilização da mão-deobra para fins de desenvolvimento econômico;
c) como meio de disciplinar a mão-de-obra;
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d) como punição por participação em greves;
e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou
religiosa.
Do mesmo modo, a Declaração da OIT sobre os Direitos e Princípios
Fundamentais no Trabalho elencou como uma das “core obligations” a eliminação
de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório.
De outra banda, a servidão, consoante dispõe a Convenção Suplementar da
ONU sobre abolição da escravatura de 1956, seria a condição de qualquer um que
seja obrigado pela lei, pelo costume, por um acordo ou em razão de dívidas
contraídas com o tomador de seus serviços, a viver e trabalhar numa terra a este
pertencente ou a fornecer-lhe, contra remuneração ou gratuitamente, determinados
serviços, sem poder mudar sua condição.
Nesse norte, vale frisar que a Convenção 95 da OIT, promulgada pelo
Decreto 41.721/57, prevê em seu artigo 7º importante instrumento de combate
ao “truck system”, dispondo que:
quando em uma empresa forem instaladas lojas para vender
mercadorias aos trabalhadores ou serviços a eles ligados e
destinados a fazer-lhes fornecimentos, nenhuma pressão será
exercida sobre os trabalhadores interessados para que eles
façam uso dessas lojas ou serviços.
O item 2 do mesmo artigo dispõe que:
quando o acesso a outras lojas ou serviços não for possível, a
autoridade competente tomará medidas apropriadas no
sentido de obter que as mercadorias sejam fornecidas a preços
justos e razoáveis, ou que as obras ou serviços estabelecidos
pelo empregador não sejam explorados com fins lucrativos,
mas sim no interesse dos trabalhadores.
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Nessa esteira, dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho que:
Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto
nos salários do empregado, salvo quando este resultar de
adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
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§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto
será lícito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada
ou na ocorrência de dolo do empregado.
§ 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para
venda de mercadorias aos empregados ou serviços
estimados a proporcionar-lhes prestações " in natura "
exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que
os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.
§ 3º - Sempre que não for possível o acesso dos
empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela
Empresa, é lícito à autoridade competente determinar a
adoção de medidas adequadas, visando a que as
mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a
preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em
benefício das empregados.
§ 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às
empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos
empregados de dispor do seu salário.
As jornadas exaustivas, ademais, não se assemelham a meras horas extras,
mas sim a jornadas que violam a dignidade da pessoa do trabalhador, tratando-se
de jornadas extenuantes que propiciam riscos expressivos à saúde do ser humano,
acentuando, muitas vezes, a possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.
Nessa senda, parece mais apropriado o conceito previsto na Orientação nº03
da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo- CONAETE do
Ministério Público do Trabalho:
Orientação 03. “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por
circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras,
cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador,
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agredindo sua dignidade, e decorra de situação de sujeição
que, por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade”.
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Nessa esteira, a título meramente exemplificativo, é a que se dá nas
extenuantes jornadas dos cortadores de cana, sendo conhecidos casos em que
trabalhadores chegaram a falecer em decorrência do trabalho por jornadas em que
o trabalhador, pela mísera retribuição, tenta, ao máximo, aumentar sua
produtividade, perdendo a noção do tempo e do esforço despendido, as quais,
juntadas ao calor excessivo, podem ocasionar um triste fim.[4]
Do mesmo modo, as jornadas em condições degradantes são aquelas que
coisificam o trabalhador, oferecendo condições deploráveis sem garantir o mínimo
necessário e digno ao trabalhador.
Frise-se que o trabalho em condições degradantes é o que impõe maior
dificuldade em ser caracterizado, especialmente no âmbito do direito penal, visto que
há certa celeuma em torno de que fatos concretos caracterizariam o tipo penal,
fazendo com que a má compreensão do instituto, por vezes, ocasione a absolvição
de muitos réus.
São comuns, nesse passo, as referências ao trabalhador rural que bebe água
não potável nas mesmas condições de seu patrão, ou mesmo que tem as mesmas
condições de moradia, sendo, para ambos, precárias.
Contudo, não obstante as mencionadas alegações, é certo que a alocação de
trabalhadores em moradias que não propiciam o mínimo de segurança, com
barracões abertos, a falta de fornecimento de água potável, fazendo com que o
trabalhador beba da mesma água que utiliza para o banho ou para lavar sua louça e
cozinhar, dentre outros fatos que caracterizam condições de trabalho deletérias, são
afrontosas à dignidade da pessoa do trabalhador, caracterizando o trabalho em
condições degradantes.
A Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo- CONAETE
do Ministério Público do Trabalho caracteriza esta modalidade de trabalho em
condições análogas à de escravo nos seguintes termos:
Orientação 04. “Condições degradantes de trabalho são as que
configuram desprezo à dignidade da pessoa humana, pelo
descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador, em
especial os referentes a higiene, saúde, segurança, moradia,
repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos da

698

www.conteudojuridico.com.br

personalidade, decorrentes de situação de sujeição que, por
qualquer razão, torne irrelevante a vontade do trabalhador”.
Luís Antônio Camargo de Melo, também, destaca algumas das formas de
trabalho degradante:
Estaremos diante de uma das formas degradantes de trabalho,
dentre as quais destacamos as seguintes:
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1 — utilização de trabalhadores, através de intermediação de
mão-de-obra pelos chamados “gatos”;
2 — utilização de trabalhadores, através de intermediação de
mão-de-obra pelas chamadas “fraudoperativas” (designação
dada àquelas cooperativas de trabalho fraudulentas);
3 — utilização de trabalhadores, aliciados em outros
Municípios e Estados, pelos chamados “gatos”; submissão às
condições precárias de trabalho pela falta ou inadequado
fornecimento de boa alimentação e água potável;
4 — alojamentos sem as mínimas condições de habitação e
falta de instalações sanitárias;
5 — falta de fornecimento gratuito de instrumentos para a
prestação de serviços;
6 — falta de fornecimento gratuito de equipamentos de
proteção individual (chapéu, botas, luvas, caneleiras etc...);
7 — falta de fornecimento de materiais de primeiros socorros;
8 — não utilização de transporte seguro e adequado aos
trabalhadores;
9 — não cumprimento da legislação trabalhista, desde o
registro do contrato na CTPS, passando pela ...
10 — falta de exames médicos admissionais e demissionais, até
a remuneração ao empregado[5].
Nessa vereda, José Carlos Souza Azevedo aponta que:
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Na prática, quais repercussões causam lesões ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, a ponto de ser
vilipendiada de forma a caracterizar o trabalho escravo?
Entendemos que o labor degradante deve ser identificado pelo
conjunto de indícios presentes; se alguns elementos do
trabalho degradante estiverem presentes não haverá mera
irregularidade, mas trabalho escravo, identificando-se os
elementos nas situações nas quais o trabalho não reúne as
condições mínimas necessárias para garantir a dignidade do
trabalhador.
Haverá aviltamento da dignidade humana nas situações mais
graves em que o núcleo essencial da individualidade da pessoa
humana for violado. Em outras palavras, quando o núcleo
essencial dos direitos humanos for descumprido, qual seja, os
direitos da personalidade do trabalhador.
O ser humano não pode ser protegido apenas em seu
patrimônio, mas mormente na essência que os distingue dos
demais e o individualiza na condição de homem. A previsão
legal dos direitos da personalidade dignifica o homem, A título
de exemplo, o direito ao décimo terceiro salário, segundo
nosso entendimento, é um direito fundamental e direito
humano, mas não assegura, por si só, nenhum dos direitos da
personalidade, logo não se pode afirmar que ele integra o
núcleo essencial da dignidade da pessoa humana[6].
Nessa senda, vislumbra-se, portanto, que o trabalho em condições
degradantes é o que mais frequentemente pode ocorrer, restando imprescindível a
visualização de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana a fim de que
possa restar caracterizado, sendo alvo, então, das sanções cabíveis.
De outra banda, o trabalho com imposição ao trabalhador de retenção
compulsória no local de trabalho pode ser externado pelo empregador por três
formas: cerceamento do uso de meio de transporte; vigilância ostensiva ou retenção
de documentos ou objetos pessoais.
Envolve, tal como o trabalho forçado, a coação física, psicológica e moral.
Expostas as principais hipóteses de trabalho em condições análogas á de escravo,
relevante transcrever a síntese de Raimundo Simão de Melo:
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São características do trabalho em condição análoga à de
escravo: entre outras:
a)trabalho forçado;
b)jornada exaustiva;
c)condições degradantes de vida e de trabalho;
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d)vulnerabilidade social do trabalhador(pobreza, falta de
informação e organização);
e) aliciamento por uma pessoa contratada pelo tomador de
serviços;
f) pagamento do aluguel de uma pensão pelo “gato” ou patrão,
onde inicialmente se acomodam os trabalhadores;
g) deslocamento até o local de trabalho, onde passa o
trabalhador a morar, normalmente em regiões distantes e de
difícil acesso;
h) processo de acumulação de dívidas pelo trabalhador, pela
aquisição de equipamentos de trabalho e de alimentos;
i) não recebimento do pagamento de salários em dinheiro;
j) restrição, por qualquer meio, de locomoção do trabalhador
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto;
k) violência física e/ou moral[7].
De qualquer forma, necessário frisar a importância do parâmetro trazido pelo
artigo 149 do Código Penal e sua alteração para caracterização do trabalho escravo
contemporâneo, especialmente em razão do Direito Penal guardar os valores mais
caros para a sociedade.
Nesse passo, leciona José Carlos Souza Azevedo que:
No Brasil, no tocante à legislação penal, nota-se que a
modificação promovida no art.149 do Código Penal brasileiro
contribuiu para o aperfeiçoamento dos instrumentos de
combate ao trabalho escravo. Na redação revogada o citado
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preceito legal estabelecia: “reduzir alguém à condição análoga
à de escravo”.
Notória a imprecisão do comando legal ao não levar em
consideração todas as nuances que congregam o trabalho
escravo contemporâneo. Ao enfatizar, somente a restrição de
liberdade, significava franquear a escravidão moderna, não
mais aquela dos grilhões e das correntes, mas a da subjugação
da vontade, nem sempre pela força, mas pela fraude, pela
imposição do poder econômico, aproveitando-se da miséria
alheia[8].
Entretanto, nada obstante o importante parâmetro trazido pelo Código
Penal, importa reconhecer que, para fins trabalhistas, a caracterização do trabalho
em condições análogas à de escravo não está limitada às referências criminais, nem
mesmo depende de eventual condenação criminal.
Nesse sentido, o entendimento exposto por Luiz Fabre, para quem:
É importante ter presente que a noção de trabalho escravo,
para fins justrabalhistas, é um topoi, um lugar-comum: sabe-se
o que é, mas evita-se uma definição estrita a fim de não se
comprometer, pelos lindes inerente aos conceitos estáticos, a
amplitude necessária da tutela. Assim, prescinde--se de uma
tipificação exata do trabalho escravo nos moldes da legislação
penal, ao mesmo tempo que se independe de uma sentença
penal condenatória transitada em julgado para fazer-se
presente o trabalho em condições análogas às de escravo,
avultando-se um sentido plurívoco e amplo[9].
No mesmo sentido, José Carlos Souza Azevedo leciona que:
Tal fato não impede, pela ótica civil e trabalhista, autuação do
infrator pela fiscalização do trabalho (auditores-fiscais) e da
responsabilidade coletiva perante o Ministério Público do
Trabalho, pois as lesões, ainda que para o mais legalista
magistrado possa não ser considerado como trabalho escravo,
não deixaram de afrontar preceitos legais trabalhistas, que
embasam a atuação do TEM ou dão ensejo à repercussão
coletiva; que fundamentam os pedidos do MPT de adequação
de conduta, reparação do dano, compensação do dano e
indenização por dano moral coletivo[10].
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Portanto, ultrapassada a conceituação das principais formas em que se
caracteriza o trabalho em condições análogas à de escravo, passemos a análise dos
meios e instrumentos de atuação no combate ao trabalho em condições análogas à
de escravo.
3. MEIOS E INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO NO COMBATE AO TRABALHO EM
CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO
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O Brasil, no ano de 1995, reconheceu a existência do trabalho escravo no
país, sendo este um importante passo para o enfrentamento do problema em
território brasileiro.
É que de nada adianta esconder que o trabalho ocorre nessas condições,
visto que, o esquecimento, ou sugerir que o mesmo não ocorre, é abandonar aqueles
que sofrem com tal prática, beneficiando, outrossim, os infratores em detrimento dos
que cumprem a legislação, lesionando a sociedade.
Como forma de eliminar a mencionada chaga social, o Governo Brasileiro
adotou diversas posições a fim de manter um combate direto aos que mantem tal
prática, reforçando instituições e propagando mudanças legislativas que serão vistas
a seguir.
3.1- Planos Nacionais de Erradicação do Trabalho Escravo.
Em 2003, foi lançado o Primeiro Plano Nacional para a Erradicação do
Trabalho Escravo, elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, sendo que, em julho do mesmo ano, foi criada a
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE).
O Segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, por seu
turno, foi elaborado, em 2008, pela própria CONATRAE[11].
Os mencionados planos preveem ações gerais, de enfrentamento, de
reinserção e prevenção, de informação e capacitação, assim como de repressão
econômica a fim de abolir, em definitivo, o trabalho escravo em solo brasileiro.
As medidas são tomadas em conjunto por diversas instituições e algumas
serão mais aprofundadas em seguir, visto que envolvem, também, o fortalecimento
de instituições, medidas de combate e ações repressivas, sendo necessário
reconhecer sua importância como norte orientador do trabalho escravo
contemporâneo.
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3.2- A Fiscalização do Trabalho e Emprego: Grupo Especial de Fiscalização
Móvel (GEFM), Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores (CDTT) e
“Lista Suja do Trabalho Escravo”.
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Nesse passo, outra medida do Governo para o enfrentamento do trabalho
em condições análogas à de escravo foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização
Móvel (GEFM) no ano de 1995.
O mencionado Grupo, como dito alhures, tem como fundamento legal o
artigo 6º do Decreto nº4.552/2002, que aprova o Regulamento da Inspeção do
Trabalho, dispõe que:
Art.1o O Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, a cargo do
Ministério do Trabalho e Emprego, tem por finalidade
assegurar, em todo o território nacional, a aplicação das
disposições legais, incluindo as convenções internacionais
ratificadas, os atos e decisões das autoridades competentes e
as convenções, acordos e contratos coletivos de trabalho, no
que concerne à proteção dos trabalhadores no exercício da
atividade laboral.
(...)
Art.6º Atendendo às peculiaridades ou circunstâncias locais ou,
ainda, a programas especiais de fiscalização, poderá a
autoridade nacional competente em matéria de inspeção do
trabalho alterar os critérios fixados nos arts. 4º e 5º para
estabelecer a fiscalização móvel, independentemente de
circunscrição ou áreas de inspeção, definindo as normas para
sua realização.
A IN nº76/2009 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, já mencionada
anteriormente, dispõe acerca da fiscalização rural do MTE:
Art. 19. As ações fiscais para erradicação do trabalho análogo
ao de escravo serão coordenadas pela Secretaria de Inspeção
do Trabalho, que poderá realizá-las diretamente, por
intermédio das equipes do grupo especial de fiscalização móvel
ou por intermédio de grupos/equipes especiais de fiscalização
rural, organizados no âmbito das SRTE.
Art. 20. Sempre que a SRTE receber denúncia que relate a
existência de trabalhadores reduzidos à condição análoga à de
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escravo e decidir pela realização de ação fiscal local para a
apuração dos fatos, esta deverá ser precedida da devida
comunicação à Secretaria de Inspeção do Trabalho.
Art. 21. As ações fiscais deverão contar com a participação de
representante da Polícia Federal, ou da Policia Rodoviária
Federal, ou da Policia Militar ou da Policia Civil.
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§1º O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego ou a
chefia de fiscalização deverá providenciar a participação de
membros de um dos órgãos mencionados no caput, bem como
enviar ao Ministério Público do Trabalho e à Advocacia Geral
da União - (AGU) comunicação sobre a operação, para que
estas instituições avaliem a conveniência de integrá-la.
§2º A constatação inequívoca de trabalho análogo ao de
escravo ensejará a adoção dos procedimentos previstos no
artigo 2º-C, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
dando causa à rescisão indireta dos contratos de trabalho.
§3º O coordenador do grupo/equipe especial notificará o
empregador para que providencie a imediata paralisação das
atividades; a regularização dos contratos; a anotação nas
Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS); as rescisões
contratuais; o pagamento dos créditos trabalhistas; o
recolhimento do FGTS; bem como para que tome as
providências para o retorno dos trabalhadores aos locais de
origem.
§4º Caberá ao coordenador, devidamente credenciado, o
correto preenchimento, sob pena de responsabilidade, dos
Requerimentos do Seguro-Desemprego do Trabalhador
Resgatado, entregando a via própria ao interessado e outra à
chefia imediata juntamente com o relatório a ser encaminhado
à SIT.
Art. 22. No prazo de cinco (5) dias úteis após o encerramento
da ação fiscal, o coordenador de grupo e/ou equipe deverá
elaborar relatório na forma dos manuais e orientações da SIT e
encaminhá-lo à chefia da fiscalização, que o encaminhará à SIT
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de seu
recebimento.
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Consoante o Manual de Combate ao Trabalho em Condições análogas às de
escravo do MTE:
O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) é composto por equipes que atuam,
precipuamente, no atendimento de denúncias que apresentem
indícios de trabalhadores em condição análoga à de escravos.
As denúncias são recebidas diretamente pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho, pelas Superintendências Regionais do
Trabalho e Emprego ou pelas diversas instituições parceiras:
Comissão Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho,
Ministério Público Federal, Departamento de Polícia Federal e
Polícia Rodoviária Federal.
O Ministério do Trabalho e Emprego, a partir de 2008, envida
esforços para executar um maior número de ações mediante
planejamento baseado em diagnóstico prévio (painel de
indicadores com informações sobre os estabelecimentos rurais,
perfil e origem dos trabalhadores, sazonalidade do processo
produtivo, denúncias anteriores, entre outros dados). Essas e
outras informações disponíveis dão consistência ao
planejamento de ações fiscais, de forma a reduzir a
dependência de recebimento de denúncias.
O MTE tem procurado também uniformizar a atuação dos
auditores-fiscais em face de condutas que caracterizam a
submissão de trabalhador à condição análoga a de escravo.
Periodicamente,
são
realizadas
reuniões
técnicas
interinstitucionais com o intuito de debater situações concretas
e aspectos legais da intervenção. São medidas que contribuem
para revestir as ações de máxima segurança jurídica, de modo
a evitar questionamentos judiciais.
À ação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM se
soma a atuação dos grupos especiais de fiscalização das
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE). A
iniciativa reforçou a presença da Inspeção do Trabalho nas
atividades em que se verifica maior incidência de
irregularidades indicadoras de prática de trabalho análogo ao
de escravo. A intensificação da fiscalização nessas atividades
estimula o cumprimento voluntário da legislação trabalhista e
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contribui para inibir a prática de reduzir trabalhadores à
condição análoga à de escravo.
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Os anos de atuação demonstraram que, de forma concomitante
ao desenvolvimento da economia, à expansão das fronteiras
agrícolas, e à liberação do trânsito de cidadãos entre países,
houve significativas alterações nas formas de redução de
pessoas à condição análoga à de escravo bem como nos
mecanismos utilizados para mascarar tal prática[12].
A atuação da Fiscalização do Trabalho sempre foi de especial relevância na
temática, visto que seus servidores chegam a arriscar, por vezes, sua segurança a fim
de cumprir seu mister.
Destarte, hodiernamente, a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel
é de suma importância no combate ao trabalho escravo contemporâneo e no resgate
de trabalhadores, especialmente nos rincões do país, regiões longínquas de difícil
acesso e amparo dos trabalhadores.
Outro importante instrumento fiscalizado no âmbito do MTE é a Certidão
Declaratória de Transporte de Trabalhadores (CDTT), prevista na mesma Instrução
Normativa nº76/2009 da Secretaria de Inspeção do Trabalho:
Art. 23. Para o transporte de trabalhadores recrutados para
trabalhar em localidade diversa da sua origem é necessária a
comunicação do fato às SRTE por intermédio da Certidão
Declaratória de Transporte de Trabalhadores (CDTT).
Parágrafo único. O aliciamento e transporte de trabalhadores
para localidade diversa de sua origem constitui, em tese, crime
previsto no art. 207 do Código Penal.
A mencionada certidão deve ser preenchida consoante disposto na Instrução
Normativa[13] a fim de verificar a regularidade de transporte de trabalhadores,
evitando-se a atuação dos “gatos”, os quais constituem intermediários de
trabalhadores a serviço dos escravocratas contemporâneos.
Visa-se asseguram a incolumidade dos mesmos, o resguardo dos seus
direitos, assim como o controle estatal, visto que o transporte deve ser comunicado
à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, atuando na prevenção da
ocorrência do trabalho em condições análogas à de escravo.
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Por fim, não há como não mencionar nesse trabalho a “Lista Suja do Trabalho
Escravo”.
A mencionada lista tem sido um dos mais importantes instrumentos de
combate ao trabalho escravo contemporâneo.
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É que o combate ao trabalho escravo contemporâneo, a despeito da
relevância da tutela penal, tem se mostrado muito mais eficiente quando atinge o
patrimônio dos que cometem os ilícitos.
A Justiça Federal, competente para julgar o crime de redução à condição
análoga à de trabalho escravo previsto no artigo 149 do Código Penal[14], tem se
mostrado morosa em demasia, aumentando a sensação de impunidade par aos
acusados pelo mencionado crime.
Nesse passo, é válida a expressão e o reconhecimento que os escravocratas
modernos estão aprendendo com a “dor no bolso”.
A Lista Suja, além de afetar a imagem dos produtores e seus artigos de
comércio, permite que ocorra restrição de créditos pelo Governo, prejudicando a
própria produção, sinalizando aos produtores que sujeitar trabalhadores a condições
análogas à de escravo não é um caminho escorreito, tampouco lucrativo ou eficiente.
A realidade tem mostrado, pelo contrário, que, quando descoberto, o infrator
paga caro, sendo a penalidade econômica, atualmente, a principal conduta de
repressão.
A “Lista Suja do Trabalho Escravo” está disciplinada atualmente na Portaria
Interministerial nº2, de 12 de maio de 2011[15], subscrita pelo Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego e pela Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, sendo que esta revogou a antiga Portaria MTE
nº540/2004.
A lista consiste, portanto, no cadastro de empregadores que tenham
submetidos trabalhadores a condições análogas à de escravo, sendo as informações,
além de divulgadas ao público, comunicadas a diversas instituições, dentre elas o
Banco Central do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal, a fim de que imponham
as devidas restrições no âmbito que lhes caibam.
3.3-Seguro-Desemprego, Trabalho Escravo como infração à ordem econômica
e propostas legislativas
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Para o amparo dos trabalhadores resgatados em condições de trabalho
análogas à de escravo, a legislação prevê o direito subjetivo ao recebimento de
percepção de três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo
cada.
Nesse sentido, a lei nº 7.998/1990 dispõe que:
Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade:
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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.
(...)
Art.2o-C O trabalhador que vier a ser identificado como
submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a
condição análoga à de escravo, em decorrência de ação de
fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa
situação resgatado e terá direito à percepção de três parcelas
de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada,
conforme o disposto no § 2o deste artigo.
§ 1o O trabalhador resgatado nos termos do caput deste
artigo será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, para qualificação profissional e recolocação no
mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de
Emprego - SINE, na forma estabelecida pelo Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.
§ 2o Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de Estado
do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedimentos
necessários ao recebimento do benefício previsto
no caput deste artigo, observados os respectivos limites de
comprometimento dos recursos do FAT, ficando vedado ao
mesmo trabalhador o recebimento do benefício, em
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circunstâncias similares, nos doze meses seguintes à percepção
da última parcela.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A medida, inegavelmente, tem muita importância para servir de amparo aos
trabalhadores egressos do trabalho escravo, servindo, o valor, para a facilitação da
reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, ajudando-o, por algum
tempo, a manter seu sustento.
Medidas como estas são importantes, pois visam dar assistência ao
trabalhador resgatado, mas, por si só, não são suficientes para dar fim à prática da
submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo.
Neste sentido, como ressaltado, é penalizando os infratores no aspecto
econômico que o combate ao trabalho escravo contemporâneo tem se mostrado
mais eficiente.
O Procurador do Trabalho Rafael Araújo Gomes leciona que a utilização do
trabalho em condições análogas à de escravo seria uma espécie de “dumping social”,
caracterizando infração à ordem econômica, visto que, além de submeter
trabalhadores a condições subumanas e lesionar a sociedade, os infratores se
beneficiam do menor custo de produção em detrimento de seus concorrentes.
Não há como negar que a ocorrência de submissão de trabalhadores em
condições análogas à de escravo está enraizada em grandes cadeias produtivas,
razão pela qual a prática, sem dúvidas, afeta a economia nacional.
Leciona o ilustre Procurador do Trabalho que:
Não se deve imaginar que, por serem atrasadas (na medida em
que remontam a práticas laborais de séculos atrás), as
atividades desenvolvidas com a exploração do trabalho escravo
são marginais à economia brasileira, e desprovidas de
expressão econômica.
A realidade está justamente no oposto disso: a esmagadora
maioria das situações de trabalho escravo detectadas
anualmente no Brasil, há mais de uma década, estão
firmemente enraizadas em modernas e importantes cadeias
produtivas, que movimentas bilhões de reais, no topo dos quais
encontraremos em presas de grande poder econômico,
comumente grandes exportadoras.
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Assim, encontramos o trabalho escravo nas cadeias da carne,
do etanol e do açúcar, do aço, do feijão, da confecção e da
construção civil, para citarmos alguns dos exemplos mais
comuns. De modo que parte da carne que adquirimos nos
supermercados ou é exportada, parte do combustível que
abastece nossos carros, parte do aço que sai das siderúrgicas,
parte das roupas de marcas badaladas que se compra em
shoppings, parte dos imóveis que são construídos nas cidades,
etc., foram produzidos com o aproveitamento, em algum
momento da cadeia de produção, do trabalho escravo,
especialmente do trabalho em condições degradantes,
incompatíveis com a dignidade humana[16].
Rafael Araújo Gomes esclarece, ademais, que:
Assim sendo, as agressões extraordinariamente graves ao valor
social do trabalho, como é o caso do trabalho escravo, inclusive
na modalidade de trabalho degradante, não podem senão
serem vistas como exemplos de atos praticados contra a ordem
econômica e financeira, a exigir a necessária punição e inibição
de novas infrações.
(...)
Ou seja, não se pode consideram compatível com a ordem
econômica brasileira a atuação de um agente econômico que
tenda à nulificação do valor social do trabalho, através de
violações em larga escala e prejuízos à dignidade da pessoa
humana, sendo tanto mais grave que tal conduta venha, pelas
circunstâncias fáticas, a implicar ao mesmo tempo em
contaminação do ambiente concorrencial.
Haverá, enfim, incompatibilidade entre o bom funcionamento
do mercado, que é o que pretende a ordem econômica
constitucionalmente instituída, e uma conjuntura na qual os
direitos trabalhistas e a dignidade da pessoa humana sejam
aviltados por um agente econômico de forma amplíssima,
sistemática e diária. A conduta de tal agente não importará em
agressão apenas aos trabalhadores, mas a todo o mercado,
perturbado em seus valores e princípios fundamentais,
conformadores da atividade econômica e financeira[17].
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O renomado Procurador do Trabalho, ademais, ressalta a existência do
projeto de lei nº 2.130/96 que visava alterar a já revogada Lei nº 8.884/94 para incluir
inciso específico no artigo 21 no sentido de caracterizar como infração à ordem
econômica a exploração na forma do trabalho escravo contemporâneo.
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Nesse sentido, Rafael de Araújo Gomes ressalta que o próprio CADE já
reconhecia que a exploração do trabalho escravo já estava incluída nas hipóteses
previstas nos outros incisos do revogado artigo 21.
Nessa vereda, ressalta que:
Irretorquíveis os entendimentos expostos pelo Conselho nesse
caso, com o reconhecimento de que, em existindo efeito
negativo sobre a concorrência, a hipótese a que se referia o
projeto de lei (utilização de mecanismos ilegais para redução
dos custos de produção, tais como supressão de direitos
trabalhistas e exploração do trabalho escravo) já está
contemplada genericamente no caput do art.21 da Lei n.
8.884/94, sendo dispensável, embora não impossível, o
acréscimo de mais um inciso a um rol que é meramente
exemplificativo.
O projeto de lei em questão acabou sendo posteriormente
arquivado, não obstante a aprovação em todas as comissões,
por não ter sido incluído em pauta para votação até o final da
legislatura. Permanecem válidos, não obstante isso, todos os
argumentos acima transcritos, e em particular o
posicionamento do CADE.
De modo que se conclui ser perfeitamente possível, em
abstrato, que a supressão de direitos trabalhistas em larga
escala, e a exploração do trabalho escravo em particular,
venham a caracterizar infração à ordem econômica e abuso do
poder econômico, em sendo obtido com isso prejuízo à
concorrência e perturbação ao mercado. Mostrar-se-ão aptos
a incidir, no caso, tanto o inc.I(“limitar, falsear ou de qualquer

forma prejudicar a livre concorrência ou a livre
iniciativa”) quanto o III(“aumentar arbitrariamente os
lucros”) do art.36 da nova lei. A existência concreta de infração
punível dependerá, é claro, da prova de que a lesão trabalhista
e o prejuízo à concorrência (atual ou iminente) efetivamente
existem[18].
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A Lei nº12529/2011, que revogou a Lei nº 8.884/94, mantém a previsão dos
supracitados incisos:
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica,
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os
seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
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I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa;
(...)
III - aumentar arbitrariamente os lucros; (...).
Portanto, a caracterização da redução de trabalhadores a condições análogas
à de escravo é mais um instrumento de combate a este mal social, visto que impõe
aos infratores penalidades previstas na lei[19].
Nesse passo, repise-se que no campo do direito penal os infratores não vem
sendo condenados como deveriam, beneficiando-se dos meios existentes a fim de
garantir a impunidade.
Dessarte, como dito, é no aspecto econômico que a repressão e o caráter
pedagógico das condenações tem se mostrado mais eficiente.
Frise-se, nesse passo, que outra medida de relevância ímpar que foi muito
discutida no cenário nacional foi a Proposta de Emenda à Constituição nº
438/2001(numeração na Câmara dos Deputados) ou PEC 57A/1999, na numeração
do Senado Federal.
A mencionada PEC foi inicialmente proposta pelo Senador Ademir Andrade,
sendo que, submetida à deliberação dos membros da Câmara dos Deputados, foi
aprovada com o texto da emenda aglutinativa do deputado Tarcísio Zimmermann
(PT-RS), acolhendo duas emendas oferecidas em comissão especial.
O Substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados previa modificação do
artigo 243 da CF/88 e determina que as propriedades rurais e urbanas de qualquer
região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a
exploração de trabalho escravo serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e
a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no
art. 5º.
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Alteraria, ainda, o parágrafo único do mesmo artigo para dispor que todo e
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e
reverterá a fundo especial com a destinação específica, na forma da lei.
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De fato, após muita espera e comoção, a Emenda Constitucional nº81, de 5 de
junho de 2014, alterou a redação do artigo 243 da Constituição Federal de 1988, o
qual passou a constar com a seguinte redação:
"Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região
do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da
lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a
programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei,
observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será
confiscado e reverterá a fundo especial com destinação
específica, na forma da lei."
A Proposta garante a expropriação compulsória, sem direito de indenização,
de áreas de terra e propriedades urbanas em que encontrado trabalhadores sujeito
a condições análogas à de escravo.
Importa destacar a grande resistência de setores da economia nacional, em
especial dos produtores rurais quanto ao texto da PEC. Contudo, inequívoco
reconhecer que no Estado Democrático de Direito em que nos encontramos, fundado
no princípio da dignidade da pessoa humana, a resistência não merece guarida, não
devendo, os que cumprem o ordenamento jurídico com observância da função social
da propriedade e forte no primado do valor social do trabalho, temer qualquer
consequência.
Pelo contrário, a posição radical adotada só dá respaldo à necessidade da
proposta, em especial por ser insustentável qualquer temor ao repúdio social de uma
prática que não é permitida em território brasileiro há mais de 120 anos.
A “PEC do Trabalho Escravo”, outrossim, não é e não foi a única proposta
legislativa que encontrou resistência no Congresso Nacional.
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Nessa esteira, o Projeto de Lei nº5016/2005, que tem como apensos o PL
nº2667/2003, o PL nº3283/2004 , o PL nº2668/2003, o PL nº3842/2012 , o PL
nº3500/2004, o PL nº3524/2004, o PL nº8015/2010, o PL nº1302/2011, o PL
nº3107/2012 , o PL nº4017/2012 e o PL nº5209/2013 e que estabelece penalidades
para o trabalho escravo, altera dispositivos do Código Penal e da lei que regula o
trabalho rural, teve recente parecer desfavorável do Deputado Reinaldo Azambuja
apresentado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, sendo o parecer pela rejeição do
projeto e das demais proposições apensadas, sob várias alegações.
A proposta prevê em seu artigo 1º que:
Art. 1ºO trabalho escravo, ou em condição análoga, será
punido nos termos desta Lei e caracteriza-se pela sujeição do
trabalhador a empregador, tomador dos serviços ou preposto,
independentemente de consentimento, a relação mediante
fraude, violência, ameaça ou coação de quaisquer espécies.
Parágrafo único. Para a caracterização do trabalho escravo, ou
em condição análoga, é irrelevante o tipo de trabalho e o local
onde ele é prestado, bem como a natureza temporária ou
permanente do trabalho.
A medida, outrossim, prevê restrições creditícias, impossibilidade de participar
de processo licitatório com a Administração Pública, nova alteração no Código Penal,
dentre outras medidas.
O Deputado Reinaldo Azambuja, de forma insensível à causa, justificou a
rejeição, em suma, por existir a Proposta de Emenda à Constituição do Trabalho
Escravo, que prevê a expropriação de terras urbanas e rurais de empresas ou pessoas
que abrigarem trabalhadores nessa situação, aprovada pela Câmara dos Deputados
e em tramitação no Senado Federal; em virtude de o Código Penal já tratar de
maneira pormenorizada sobre o crime de redução à condição análoga à de escravo
e outras infrações penais relacionadas ao tema; assim como em virtude de a Auditoria
Fiscal do Trabalho estar armado de inúmeras normas legais e administrativas para
fiscalizar, punir e erradicar o trabalho análogo ao de escravo, de forma satisfatória.
Nesse sentido, visualiza-se que a causa do combate ao trabalho escravo
contemporâneo, como ressaltado, enfrenta forte resistência de setores influentes da
economia nacional, razão pela qual a necessidade pela busca de novos e reforçados
instrumentos de combate devem ser sempre priorizados pelas instituições
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diretamente envolvidas no combate a essas irregularidades, assim como ser
prestigiada como foco da opinião pública.
3.4 - Ministério Público do Trabalho: atuação judicial e extrajudicial no combate
ao trabalho escravo contemporâneo.
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Não seria leviano afirmar que a Fiscalização do Trabalho e o Ministério
Público do Trabalho são as instituições que tem papel mais destacado no combate
ao trabalho escravo contemporâneo.
Todo o exposto no presente trabalho está estritamente relacionado à
atuação do MPT.
A breve exposição que seguirá visa somente traçar, resumidamente, acerca
das formas de atuação do MPT no combate ao trabalho escravo contemporâneo.
Frise-se que o combate a esta prática é tão relevante para o Parquet
Trabalhista que foi criada a Comissão, em 12 de setembro de 2002, por meio da
portaria nº231/2002, a atualmente denominada Coordenadoria Nacional de
Erradicação do Trabalho Escravo.
A CONAETE integra e protagoniza ações de repressão, interinstitucionais e
próprias, vem implementando medidas que atacam o tráfico de pessoas configurado
na origem do problema e projetos que visam inserir os trabalhadores em cursos de
qualificação profissional e, consequentemente, no mercado de trabalho, para evitar
a reincidência e transformar a anterior realidade do trabalhador escravizado,
propiciando um melhor futuro ao trabalhador.
Atualmente, existem três projetos no âmbito do Ministério Público do
Trabalho denominados Resgatando a Cidadania, Caminhos para a Liberdade e
Repressão ao Trabalho Escravo.
O atual Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo,
leciona que:
Para ampliar a rede de proteção, que deve ir além da repressão,
o Ministério Público do Trabalho iniciou o projeto Resgatando
a Cidadania, que visa promover e garantir política de
qualificação e reinserção social e profissional aos trabalhadores
egressos do trabalho escravo e/ou em situação de
vulnerabilidade, conforme previsto nos itens 6.3.4/6.3.4.1 e
6.3.4.2 do Planejamento Estratégico do Ministério Público do
Trabalho[20].
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Em relação ao Projeto Caminhos para a Liberdade ressalta que:
O projeto tem por finalidade implementar e coordenar ações,
de âmbito nacional, que promovam políticas públicas de
prevenção a escravidão contemporânea, combatendo o

aliciamento e o tráfico de pessoas, bem como o transporte
irregular e inseguro de trabalhadores. Atuação justificada em
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razão dos danos causados pela ação do `intermediador
profissional´ ou aliciador da mão de obra(gato ou falsas
pessoas jurídicas), que facilitam e mantêm o ciclo de exploração
do trabalhador, contratados à margem da lei, submetidos a
jornadas exaustivas de labor, constante exploração e maustratos(alojamentos precários, alimentação inadequada,
inexistência de EPI´s, dívidas impagáveis e outras formas de
humilhação)[21].
Por fim, quanto ao projeto Repressão ao Trabalho Escravo, o renomado PGT
leciona que:
A finalidade do projeto é a realização de forças tarefas para a
fiscalização de situações de submissão de trabalhadores a
condições análogas à de escravos e gerenciamento das
operações realizadas pelo Grupo Especial Interinstitucional de
Fiscalização Móvel[22].
Nessa vereda, ressalta-se que incumbe ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis(caput do artigo 127 da CF/88).
São funções institucionais do Ministério Público do Trabalho,
outrossim, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos(inciso III do artigo 129 da CF/88).
A atuação do MPT de forma extrajudicial se dá por meio, especialmente, da
instauração de inquérito civil e de procedimentos administrativos correlatos, na
expedição de recomendações, na realização de audiências públicas e no firmamento
de Termo de Ajuste de Conduta com os infratores.
O Termo de Ajuste de Conduta tem revelado importante papel na resolução
de conflitos extrajudicialmente, visto que este instrumento, previsto no §6º do artigo
5º da Lei nº7.347/85 e no artigo 876 da CLT, propõe a adequação das condutas do
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infrator às exigências legais, sob pena, em caso de descumprimento, de incidência
de multa a ser cominada(astreintes).
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O TAC pode conter obrigações de fazer, não fazer e de dar, servindo tanto
como tutela inibitória, na prevenção do ilícito, como reparatória, podendo prever,
inclusive, indenização por dano moral coletivo.
Outrossim, é vedado ao membro do Parquet dispor do direito
metaindividual lesionado, visto que não detém sua titularidade, sendo o TAC,
portanto, espécie de transação especial, podendo, entretanto, ser negociado a
forma, tempo e lugar de cumprimento do acordado.
O TAC assinado e efetivamente cumprido torna despiciendo o ajuizamento
da ação civil pública em defesas dos direitos metaindividuais lesionados.
Assim é o ensinamento de Raimundo Simão de Melo:
A necessidade, no caso, consubstancia-se no recurso ao
Judiciário na busca de obtenção de um bem da vida tutelado
na ordem jurídica (no processo do trabalho, não somente por
disposição expressa de lei, mas de acordo com a jurisprudência,
os usos e costumes, a analogia, a equidade, os princípios gerais
de direito, o direito comparado e as normas decorrentes de
convenções coletivas e sentenças normativas da Justiça do
Trabalho), desde que não se tenha chegado a uma solução
consensual para a pendência, que por meio da negociação
coletiva entre as partes da relação capital-trabalho ou através
do importante instrumento do termo de ajuste de conduta
tomado pelos legitimados de que tratam o art. 5º, § 6º da Lei
n. 7347/85. Assim, a ida ao Poder Judiciário deve ocorrer
somente quando não houver qualquer forma de solução
extrajudicial capaz de atender à tutela dos interesses
metaindividuais.[23]
A atuação judicial do MPT no combate ao trabalho escravo contemporâneo
se dá principalmente com o ajuizamento de ações civis públicas.
Assim, acolhendo o conceito de Carlos Henrique Bezerra Leite, segundo o
qual:
a ação civil pública é o meio constitucionalmente assegurado
ao Ministério Público, ao Estado ou a outros entes coletivos
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autorizados por lei, para promover a defesa judicial dos
interesses ou direitos metaindividuais[24].
A ação civil pública, tal como o TAC, pode prever a condenação em
obrigações de fazer, não fazer e de dar/pagar, razão pela qual tem sido inestimável
sua importância na responsabilização dos escravocratas modernos, sem olvidar seu
caráter pedagógico.
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Como dito acerca do TAC, a ACP tem também caráter preventivo na
ocorrência, repetição e continuação do ilícito, e não só caráter reparatório. Nesse
sentido, esclarece Carlos Henrique Bezerra Leite:
a ação civil pública foi guindada à categoria de garantia
fundamental dos direitos ou interesses metaindividuais. Esse
seu novo perfil leva em conta não apenas a “reparação”, mas,
acima de tudo a “proteção” daqueles importantes
interesses[25].
Além do pleito de condenação em “astreintes” em caso de descumprimento,
é requerido, em geral, a condenação em dano moral coletivo, esta que tem se
mostrado a maior forma de repressão aos que submetem trabalhadores a condições
análogas à de escravo, em especial em virtude dos altos valores das condenações.
Acerca do dano moral coletivo, Xisto Tiago de Medeiros Neto enfatiza que:
Elencam-se, em arremate, os seguintes elementos que
caracterizam o dano moral coletivo e revelam o seu conceito:
(1)
a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente,
pessoa física ou jurídica;
(2)
a ofensa significativa e intolerável a interesses
extrapatrimoniais,
identificados
no
caso
concreto,
reconhecidos e inequivocadamente compartilhados por uma
determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou
classe de pessoas titular de tais interesses protegidos pela
ordem jurídica);
(3)
a percepção do dano causado, correspondente aos
efeitos que, ipso facto, emergem coletivamente, traduzidos
pela sensação de desvalor, de indignação, de menosprezo, de
repulsa, de inferioridade, de descrédito, de desesperança, de
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aflição, de humilhação, de angústia ou respeitante a qualquer
outra consequência de apreciável conteúdo negativo;
(4)
o nexo causal observado entre a conduta ofensiva e a
lesão socialmente apreendida e repudiada[26].

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

O mesmo Xisto Tiago de Medeiros Neto assevera que:
Pode-se dizer, assim, que no interregno verificado entre a data
da vigência da referida Lei n. 7347/85 (LACP) e a da
Constituição Federal (1988), a possibilidade de tutela ao dano
moral coletivo, por via da ação civil pública, era restrita à lesão
impingida ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio
cultural (bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico). Entretanto, com a nova ordem
constitucional, de acordo com o mencionado art. 129, inciso III
(ressaltada a iniciativa qualificada do Ministério Público, sem
exclusão de outras entidades legitimadas - art. 5º da LACO), a
proteção foi aberta, repise-se, a qualquer interesse coletivo ou
difuso, eliminando-se a restrição antes imposta[27].
Nesse sentido, entendendo a relevância da repressão e o caráter pedagógico
das condenações postuladas pelo Ministério Público do Trabalho, vem julgando os
tribunais trabalhistas pátrios[28]:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDIÇÃO ANÁLOGA À
DE ESCRAVO. Tendo sido o reclamante resgatado de condição
análoga de escravo, há motivo suficientemente forte para
autorizar o reconhecimento da lesão de ordem moral praticada
pela ré, notadamente por violação à dignidade da pessoa
humana do trabalhador, sendo inadmissível que nos dias de
hoje existam reminiscências de práticas voltadas a reduzir
gastos com mão de obra por meio da escravidão, motivo pelo
qual deve suportar a reclamada a indenização por lesão moral
arbitrada na origem, inclusive pelo caráter didático da medida,
no intuito de inibir a repetição de conduta semelhante.” (TRT
da 2ª Região. RO 01612-2003-443-02-00-0; Ac. 2009/0923213;
Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Adalberto Martins;
DOESP 06/11/2009; Pág. 150).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVO. TRABALHO
ANÁLOGO A DE ESCRAVO. A indenização por danos morais
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coletivo é uma das formas eficazes de tolher o abuso cometido
contra os trabalhadores, sobretudo quando há ofensa crassa à
dignidade humana. Portanto, se incontroverso que a
fiscalização do Ministério do Trabalho e emprego flagrou as
condições degradantes vividas pelos trabalhadores das
fazendas do reclamado, a decisão que impôs o pagamento de
indenização por danos morais coletivos, além das imposições
quanto à regularização dos empregados, sobretudo quanto às
condições de higiene e segurança do trabalho deve ser mantida
integralmente.” (TRT da 8ª Região. RO 00595-2007-116-08-008; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Georgenor de Sousa Franco
Filho; DJEPA 16/10/2009; Pág.5)[29]
DANO MORAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE
ESCRAVO. Além de justa a reparação do dano moral requerida,
bem como da procedência das verbas rescisórias trabalhistas
reivindicadas em consequência do aludido dano, também
justificador da extinção das relações empregatícias, torna-se
impostergável um indispensável e inadiável "Basta!. “à
intolerável e nefasta ofensa social e retorno urgente à decência
das relações humanas de trabalho. Torna-se, portanto, urgente
a extirpação desse cancro do trabalho forçado análogo à de
escravo que infeccionou as relações normais de trabalho, sob
condições repulsivas da prestação de serviços tão ofensivas à
reputação do cidadão brasileiro com negativa imagem do país,
perante o mundo civilizado. (TRT da 10ª Região. RO 000732002-811-10-00-6; Segunda Turma; Rel. Juiz José Ribamar O.
Lima Junior; Julg. 07/05/2003; DJU 07/05/2003).
Por outro lado, ressalta-se que não são todas as vezes que os juízes tem
atuado com a sensibilidade necessária, sendo que muitos dos problemas
relacionadas ao fracasso de eventuais ações judiciais, seja na esfera criminal ou
trabalhista, no combate ao trabalho em condições análogas à de escravo estão
relacionados a ausência dos magistrados nas fiscalizações em localidades longínquas
e na dificuldade de localizar, posteriormente, os trabalhadores para testemunharem
em Juízo.
A fim de solucionar a celeuma acima enunciada, Gustavo Luís Teixeira das
Chagas defende o uso da cautelar ad perpetuam rei memoriam com fulcro nos
artigos 846 a 850 do CPC.
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Nesse passo, esclarece que:
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É sabido que na dinâmica do processo e dos procedimentos, a
prova é um conjunto de atividades de verificação e
demonstração, mediante as quais se procura chegar à verdade
quanto aos fatos relevantes para o julgamento.
Tendo em vista as peculiaridades do trabalho em condições
análogas à de escravo, nossa proposição é a utilização da ação
cautelar ad perpetuam rei memoriam com intuito de provocar
os juízes do trabalho a adotarem a inspeção judicial para a
verificação da prática de trabalho escravo, obtendo provas
decisivas para o bom deslinde do processo, aproximando,
assim, o Poder Judiciário da escravidão contemporânea. O
magistrado vai ao local, observa o ambiente de trabalho,
inquire testemunhas, enfim pratica atos sensoriais que lhe
auxiliarão no futuro julgamento[30].
Portanto, em breve síntese, esses são os breves apontamento acerca do
relevante papel de atuação do MPT, ressaltando, como dito, que todo o exposto no
presente trabalho está intrinsicamente ligado ao trabalho dos Procuradores do
Trabalho.
5. CONCLUSÃO
Neste trabalho, verificaram-se os institutos, instrumentos e as atuações que
visam propiciar o fim do trabalho em condições análogas à de escravo em nosso país.
Nessa senda, como se constatou, a escravidão vem perdurando por milênios,
desde a antiguidade, sendo que nem mesmo em Estados Democráticos de Direito,
tal chaga chegou a cessar.
A nova ordem mundial surgida após a Segunda Guerra Mundial, marcada
pela internacionalização dos direitos humanos, fundamentada na dignidade da
pessoa humana, pautada na reaproximação do direito com a ética e o foco no ser
humano como fundamento do direito e da atividade estatal, não foi o bastante para
por fim a tão repugnante prática.
Nessa esteira, denota-se que o conceito de trabalho escravo sofre nova
remodelação, deixa a ligação estrita com o direito da liberdade e passa a se albergar,
também, na dignidade da pessoa humana.
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Nessa vereda, em tempos modernos, a escravidão é caracterizada, tanto pelo
trabalho forçado e pela servidão por dívidas, como pelo trabalho em condições
degradantes e jornadas exaustivas, ou como a retenção da liberdade dos
trabalhadores por vigilância armada, retenção de documentos, dentre outras
modalidades.
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O Brasil reconheceu, em 1995, que ainda há escravidão em seu território,
passando a centralizar ações, fortalecer instituições e propagar mudanças legislativas
a fim de erradicar o trabalho escravo em nosso país.
Nessa senda, verificou-se que há uma ampla legislação acerca do tema, tanto
no direito internacional como na ordem interna.
Os meios de combate, outrossim, tem evoluído, buscando fortalecer tanto a
prevenção, a repressão e a realocação dos egressos do trabalho em condições
análogas à de escravo no mercado de trabalho a fim de que não sejam obrigados a
retornar ao trabalho nessas condições.
Como meios preventivos, vemos que o Governo Federal tem buscado planejar
ações, elaborando Planos Nacionais de Erradicação ao Trabalho Escravo, propiciando
a implementação de políticas públicas e inibindo o aliciamento de trabalhadores para
o tráfico para outras regiões do país.
Na repressão, vemos a atuação dos Grupos Móveis de Fiscalização, alterações
no Código Penal, ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho,
Termos de Ajuste de Conduta, a elaboração de uma “Lista Suja do Trabalho Escravo”,
a restrição de créditos aos escravocratas, dentre tantas outras medidas.
Após o resgate de trabalhadores, também, foram criadas políticas públicas
visando à reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho e o auxílio
temporário, tal como o fornecimento de parcelas do seguro-desemprego.
Entretanto, a despeito do trabalho hercúleo de instituições, do empenho da
opinião pública e da imprensa, observa-se certa resistência de setores econômicos,
os quais respondem por importantes cadeias produtivas, no combate ao trabalho
escravo contemporâneo.
Nesse sentido, o empenho de congressistas ligados aos mencionados setores
econômicos contra a aprovação da “PEC do Trabalho Escravo” e de outros tantos
projetos legislativos que visam reforçar penalidade e meios para a erradicação de tal
prática.
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Ademais, vislumbra-se que, cada vez mais, a exploração do homem para seus
semelhantes se torna mais horripilante.
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No Brasil, quando todos pensavam que tais práticas se limitavam ao interior,
em fazendas em rincões, constatou-se o tráfico de estrangeiros para o trabalho em
condições análogas à de escravo inunda grandes metrópoles, atingindo com
veemência a coletividade, envergonhando a todos, tal como ocorre com os
estranegeiros no centro de grandes metrópoles brasileiras.
Nada obstante tais ponderações, constatou-se que, para a erradicação do
trabalho escravo, tem se mostrado mais eficiente a responsabilização de empresas
de grande escalão, para as quais é movimentada toda a cadeia produtiva dos setores
em que estão envolvidas.
Nessa esteira, todas as teorias e a legislação apontam que essas devem se
responsabilizar pelos produtos que adquirem, já que se beneficiam do trabalho dos
que os produzem.
Como ressaltado, no campo da aplicação da lei penal, infelizmente, os
infratores não tem sido punidos como deveriam, razão pela qual vem evoluindo
formas de responsabilização cível dos exploradores de trabalho em condições
análogas à de escravo, sendo que este parece ser o caminho, seja expropriando
terras, condenando em elevadas quantias ou veiculando as condutas ao produto
produzido a fim de conscientizar a população de onde advém o que consomem, para
que seja erradicado, em definitivo, o trabalho escravo.
É que, como preconiza a máxima popular, a melhor punição tem sido no
aspecto econômico, literalmente no bolso dos grandes empresários.
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I) A identificação da razão social e o CNPJ da empresa contratante ou nome do
empregador e seu CEI e CPF;
II) O endereço completo da sede do contratante e a indicação precisa do local de
prestação dos serviços;
III) Os fins e a razão do transporte dos trabalhadores;
IV) O número total de trabalhadores recrutados;
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V) As condições pactuadas de alojamento, alimentação e retorno à localidade de
origem do trabalhador;
VI) O salário contratado;
VII) A data de embarque e o destino;
VIII) A identificação da empresa transportadora e dos condutores dos veículos;
IX) A assinatura do empregador ou seu preposto.
§1º. O empregador poderá optar por realizar os exames médicos admissionais na
localidade onde será prestado o serviço, caso não haja serviço médico adequado no
local da contratação, desde que tal providência ocorra antes do início da atividade
laboral.
§2º Na hipótese de o trabalhador não ser considerado apto para o trabalho, o
empregador será responsável pelo custeio das despesas de transporte até o local de
origem, bem como pelo pagamento das verbas salariais decorrentes do
encerramento antecipado do contrato de trabalho.
Art. 25. A CDTT deverá ser devidamente preenchida e entregue nas unidades
descentralizadas do MTE (Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou
Gerências Regionais do Trabalho e Emprego) da circunscrição dos trabalhadores
recrutados, acompanhada de:
I) Cópia da inscrição no CNPJ ou CEI e CPF do empregador;
II) Procuração original ou cópia autenticada, concedendo poderes ao procurador
para recrutar, contratar trabalhadores e proceder ao encaminhamento da CDTT junto
à SRTE;
III) Cópia do contrato social do empregador, quando se tratar de pessoa jurídica;
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IV) Cópias do documento de identidade do procurador e das habilitações dos
condutores dos veículos;
V) Cópias dos contratos individuais de trabalho,
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VI) Cópia do certificado de registro para fretamento da empresa transportadora,
emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
VII) Relação nominal dos trabalhadores recrutados, com os números da CTPS e do
PIS.
Parágrafo único. A CDTT poderá, excepcionalmente, ser protocolada fora das
dependências da unidade do MTE, desde que em local definido pela chefia da
fiscalização e por servidor especialmente designado para esse fim.
Art. 26. Estando a documentação completa, a SRTE receberá uma via da CDTT,
devolvendo outra via ao empregador, devidamente protocolada.
§1º A SRTE formará processo a partir do recebimento da documentação, conferindo
a regularidade do CNPJ na página da Secretaria da Receita Federal, encaminhandoo à SRTE da circunscrição onde ocorrerá a prestação dos serviços para que a situação
seja analisada e ocorra, quando necessário, o devido acompanhamento "in loco" das
condições de trabalho.
§2º A guarda da CDTT, documento de valor primário, deverá ser feita em arquivos
intermediários por pelo menos um ano.
§ 3º A SRTE de origem dos trabalhadores enviará cópia da CDTT ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, acompanhada da relação nominal dos trabalhadores
recrutados, e a entidade, se assim entender, dará ciência ao sindicato da localidade
de destino.
§4º A SRTE encaminhará trimestralmente à SIT dados estatísticos referentes ao
número de CDTT recebidas, atividades econômicas dos empregadores, número de
trabalhadores transportados, municípios de recrutamento e destino dos
trabalhadores.
Art. 27. O empregador, ou seu preposto, deverá, durante a viagem, manter no veículo
de transporte dos trabalhadores a cópia da CDTT e, posteriormente, no local da
prestação de serviços à disposição da fiscalização, juntamente com a cópia da relação
nominal dos trabalhadores recrutados.
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§1º Identificado o transporte de trabalhadores sem a CDTT, o auditor fiscal do
trabalho comunicará o fato imediatamente à Polícia Rodoviária Federal, diretamente
ou através de sua chefia imediata, ao tempo em que adotará as medidas legais
cabíveis e providenciará relatório contendo a identificação do empregador, dos
trabalhadores e demais dados relativos aos fatos apurados.
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§2º A Chefia da fiscalização encaminhará o relatório ao Ministério Público Federal
para as providencias aplicáveis ao aliciamento e transporte irregular de
trabalhadores.
[14] EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL.
REDUÇÃO Á CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. TRABALHO ESCRAVO.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRIME CONTRA A
COLETIVIDADE DOS TRABALHADORES. ART. 109, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A
Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que visa à proteção e
efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhadores
a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total violação da liberdade
e da autodeterminação de cada um, configura crime contra a organização do
trabalho. Quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente
do sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e
deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os
em esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção
máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização do trabalho,
se praticadas no contexto das relações de trabalho. Nesses casos, a prática do crime
prevista no art. 149 do Código Penal (Redução à condição análoga a de escravo) se
caracteriza como crime contra a organização do trabalho, de modo a atrair a
competência da Justiça federal (art. 109, VI da Constituição) para processá-lo e julgálo. Recurso extraordinário conhecido e provido(STF. RE 398.041. Plenário. Rel.
Ministro Joaquim Barbosa. Julgado em 30/11/2006, disponível em: www.stf.gov.br).
[15]Art. 1º Manter, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, o Cadastro
de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de
escravo, originalmente instituído pelas Portarias n.ºs 1.234/2003/MTE e
540/2004/MTE.
Art. 2º A inclusão do nome do infrator no Cadastro ocorrerá após decisão
administrativa final relativa ao auto de infração, lavrado em decorrência de ação
fiscal, em que tenha havido a identificação de trabalhadores submetidos a condições
análogas à de escravo.
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Art. 3º O MTE atualizará, semestralmente, o Cadastro a que se refere o art. 1º e dele
dará conhecimento aos seguintes órgãos:
I - Ministério do Meio Ambiente (Redação dada pela Portaria 496/2005/MTE);
II - Ministério do Desenvolvimento Agrário (Redação dada pela Portaria
496/2005/MTE);
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III - Ministério da Integração Nacional (Redação dada pela Portaria 496/2005/MTE);
IV - Ministério da Fazenda (Redação dada pela Portaria 496/2005/MTE);
V - Ministério Público do Trabalho (Redação dada pela Portaria 496/2005/MTE);
VI - Ministério Público Federal (Redação dada pela Portaria 496/2005/MTE);
VII - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (Redação
dada pela Portaria 496/2005/MTE);
VIII - Banco Central do Brasil (Redação dada pela Portaria 496/2005/MTE);
IX - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Acrescentada
pela Portaria 496/2005/MTE);
X - Banco do Brasil S/A (Acrescentada pela Portaria 496/2005/MTE);
XI - Caixa Econômica Federal (Acrescentada pela Portaria 496/2005/MTE);
XII - Banco da Amazônia S/A (Acrescentada pela Portaria 496/2005/MTE); e
XIII - Banco do Nordeste do Brasil S/A (Acrescentada pela Portaria 496/2005/MTE).
§ 1º Os órgãos de que tratam os incisos I a XIII deste artigo poderão solicitar
informações complementares ou cópias de documentos relacionados à ação fiscal
que deu origem à inclusão do infrator no Cadastro (Redação dada pela Portaria
496/2005/MTE).
§ 2º À Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República competirá
acompanhar, por intermédio da CONATRAE, os procedimentos para inclusão e
exclusão de nomes do cadastro de empregadores, bem como fornecer informações
à Advocacia-Geral da União nas ações referentes ao cadastro.
Art. 4º A Fiscalização do Trabalho realizará monitoramento pelo período de 2 (dois)
anos da data da inclusão do nome do infrator no Cadastro, a fim de verificar a
regularidade das condições de trabalho.
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§ 1º Uma vez expirado o lapso previsto no caput, e não ocorrendo reincidência, a
Fiscalização do Trabalho procederá à exclusão do nome do infrator do Cadastro.
§ 2º A exclusão ficará condicionada ao pagamento das multas resultantes da ação
fiscal, bem como da comprovação da quitação de eventuais débitos trabalhistas e
previdenciários.
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§ 3º A exclusão do nome do infrator do Cadastro previsto no art. 1º será comunicada
aos órgãos arrolados nos incisos do art. 3º “.
[16]GOMES, Rafael de Araújo. Trabalho escravo e abuso do poder econômico: da
ofensa trabalhista à lesão ao direito de concorrência. Estudos aprofundados do MPTMinistério Público do Trabalho. Salvador: JusPODIVM, 2012.p.249-250.

[17]Idem, p.255.
[18]Ibidem, p.261.
[19] Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os
responsáveis às seguintes penas:
I - no caso de empresa, multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido,
no último exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de
atividade empresarial em que ocorreu a infração, a qual nunca será inferior à
vantagem auferida, quando for possível sua estimação;
II - no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado,
bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou
de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não
exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do
faturamento bruto, a multa será entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais);
III - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração
cometida, quando comprovada a sua culpa ou dolo, multa de 1% (um por cento) a
20% (vinte por cento) daquela aplicada à empresa, no caso previsto no inciso I do
caput deste artigo, ou às pessoas jurídicas ou entidades, nos casos previstos no inciso
II do caput deste artigo.
§ 1o Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.
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§ 2o No cálculo do valor da multa de que trata o inciso I do caput deste artigo,
o Cade poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas,
quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em
que ocorreu a infração, definido pelo Cade, ou quando este for apresentado de forma
incompleta e/ou não demonstrado de forma inequívoca e idônea.
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Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim
exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as
seguintes penas, isolada ou cumulativamente:
I - a publicação, em meia página e a expensas do infrator, em jornal indicado
na decisão, de extrato da decisão condenatória, por 2 (dois) dias seguidos, de 1 (uma)
a 3 (três) semanas consecutivas;
II - a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de
licitação tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços,
concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual, municipal
e do Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo
não inferior a 5 (cinco) anos;
III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;
IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:
a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de
titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito;
b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele
devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou
subsídios públicos;
V - a cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos
ou cessação parcial de atividade;
VI - a proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante
de pessoa jurídica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
VII - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos
efeitos nocivos à ordem econômica. (...)”.
[20] MELO, Luís Antônio Camargo de. Uma visão do Ministério Público do Trabalho.
Estudos aprofundados do MPT-Ministério Público do Trabalho. Salvador:
JusPODIVM, 2012.p.30.
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[21] Idem,p.35.
[22] Ibidem, p.35.
[23] MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 3. ed. São
Paulo: LTr, 2008. p. 150-151.
[24] LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública na perspectiva dos direitos
humanos. 2. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 102.
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[25] Idem, p. 108.
[26] MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. São Paulo. LTr, 2004.
p. 137-138.
[27] Idem, p. 147.
[28]Disponível
em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0B
44466C0B79CF10352A3C9D1554A670.node2?codteor=1003405&filename=Avulso
+-PL+4017/2012, Acesso em: 22/05/13
[29]Disponível
em: http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/brasil/documentos/acordao_trt10.
pdf, Acesso em: 22/05/2013.
[30]CHAGAS, Gustavo Luís Teixeira das. A utilização da cautelar ad perpetuam rei
memoriam no combate ao trabalho em condições análogas à de escravo. Direitos
fundamentais do trabalho na visão de procuradores do trabalho, São Paulo: LTr, 2012.
p.76
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RESUMO: O processo de socialicação e desenvolvimento de crianças e adolescentes
se dão em vários contextos, familiares, escolar, dentre outros. Crianças e adolescentes
necessitam de contextos saudaveis que possibilite seu pleno desenvolvimento físicomotor, intelectual, afetivo-emocional e social. O abandono de crianças e
adolescentes infelismente é uma realidade presente em alguns contextos familiares,
sendo uma das formas mais graves de descuido que acaba acarretando a problemas
judiciais, onde a criança e o adolescente pode deixar de viver a sua infância e
adolescencia com os pais ou familiares mais próximos, acarretando em possíveis
traumas e danos psicológicos e afetivos graves. A presente pesquisa objetivou
analisar as consequências de situações de abandono de crianças e adolescentes e a
metodolofia foi através da pesquisa biliografic, onde segundo Gil (2008) a pesquisa
bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos. Com isso esse trabalho tem como
objetivo mostrar quais são as consequências psicológicas causadas pelo abandono e
os direitos assegurados a criança e ao adolescente, compreendendo que o afeto é
um dos fundamentos mais importantes na relação entre pais/cuidadores e filhos,
sendo compreeendido como ponto de partida para a construção do ser
humano.Com isso considera-se que a família tem uma fundamental importância na
vida da criança e do adolescente, quando este laço afetivo se rompe ocasiona sérias
consequências que vão desde doenças psicológicas a outros fatores que levados pela
vida inteira. Para um desenvolvimento saudavel da personalidade do ser humano, é
necessario um ambiente familiar, social e educacional que acolha, cuide e proteja.
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Palavras-chave: Abandono. Consequências Psicológicas. Proteção a criança e
oadolescente.
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ABSTRACT: The process of socialization and development of children and
adolescents occurs in various contexts, family, school, among others. Children and
adolescents need healthy contexts that enable their full physical-motor, intellectual,
affective-emotional and social development. The abandonment of children and
adolescents unfortunately is a reality present in some family contexts, being one of
the most serious forms of carelessness that ends up leading to judicial problems,
where the child and adolescent can stop living their childhood and adolescence with
their parents or closer family members, resulting in possible trauma and serious
psychological and emotional damage. The present research aimed to analyze the
consequences of situations of abandonment of children and adolescents and the
methodology was through biliografic research, where according to Gil (2008) the
bibliographic research is developed based on material already elaborated, consisting
mainly of books and scientific articles. Thus, this work aims to show what are the
psychological consequences caused by abandonment and the rights guaranteed to
children and adolescents, understanding that affection is one of the most important
foundations in the relationship between parents / caregivers and children, being
understood as a point of departure for the construction of the human being. Thus, it
is considered that the family has a fundamental importance in the life of the child
and adolescent, when this affective bond is broken, it causes serious consequences,
ranging from psychological illnesses to other factors that are carried on throughout
their lives. For a healthy development of the personality of the human being, a family,
social and educational environment that welcomes, cares and protects is necessary.
Keywords: Abandonment. Psychological consequences. Protection of children and
adolescents.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2.O abandono familiar de crianças e adolescentes. 2.1O
papel e a importância da família na vida de crianças e adolescentes. 2.2Garantia dos
direitos e proteção da criança e adolescente: Jurisprudência. 2.3Avanços e desafios
das leis de segurança da criança e adolescente. 3.Consequências psicológicas
causadas pelo abandono. 4.CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
1. INTRODUÇÃO
O tema abandono de crianças e adolescentes é um fenomeno estudado há
muitos anos e acontece no Brasil desde o século XVIII. Uma das consequencias do
abandono é o adoecimentos psicológicos, condição que podem causar danos
irreparáveis para o desenvolvimento pessoal, profissional e familiar. Quando
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vivenciam situações como maltratados e abandonados, crianças e adolescentes
podem ser recolhidos pelos órgãos de proteção e deixam de viver junto do contexto
familiar.
Existem leis que garantem proteção a criança e adolescente assegurando-lhes
o direito de a uma vida digna com respeito, dignidade e liberdade. A Lei nº. 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
conhecida como ECA, afirmando que toda criança tem direito a vida familiar,
reconhecendo o direito ao amparo afetivo e material nos anos de formação,
considerando a família como a forma mais próxima de encontrar acolhimento e afeto.
Sobre as principais formas e motivos que levam pais e familiares a
abandonarem suas crianças e adolescentes, estão relacionadas com algumas causas
como por exemplo, a dependência química ocasionada muitas vezes pelo o
alcoolismo; o uso de drogas; a gravidez na adolescência; como também a violência
doméstica; maus tratos; vivência na rua e até mesmo falta de recursos financeiros,
levando ao abandono desses menores aos abrigos, muito frequentes no dias atuais.
Conforme destaca Silva(2012):
O abandono familiar infanto-juvenil é assim um problema
social, pois todos os dias encontram-se inúmeros casos que vão
desde recém-nascidos abandonados nos lixões das ruas até
adolescentes que são retirados do ambiente familiar pelos
órgãos de proteção à criança, por motivos como a negligencia
familiar, a violência doméstica, destacando os abusos físicos e
sexuais que acometem essas crianças e adolescentes, fazendo
assim com que a criança ou o adolescente seja levado para uma
casa de abrigo que possa dar suporte as suas necessidades
físicas, emocionais e abrigá-los (SILVA, et al 2012p.01).
Nas cidades mais populosas existem abrigos que servem de assistência à essas
crianças e adolescentes até que apareça uma família com interesse em adotá-las,
porém, infelizmente a procura é maior para adoção de recém-nascidos e com
características mais parecidas com os pretendidos adotante. Com isto, muitas
crianças acabam ficando abrigadas sem família que os adotem até a vida adulta,
quando finalmente podem sair do abrigo e irem à busca desobrevivência.
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é mostrar quais são os direitos
assegurados à criança e ao adolescente, e quais as penalidades dadas a quem praticar
o delito do abandono.
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O abandono familiar de crianças eadolescentes
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Inicialmente cumpre definir e conceituar os fenômenos que aqui serão
abordados, determinando o que é família, criança, adolescência e abandono. Godoy
(2008, p. 27) define a família como sendo uma instituição social de pessoas
agrupadas por laços advindos do casamento ou da união estável de um casal, sendo
que a pessoa nasce dentro de uma família. Diversos doutrinadores também
conceituam família, e conforme a sociedade diz, família é aquela que acolhe, não
somente no sentido de mantimentos, mas também de amor, podendo ser até mesmo
constituída por amigos, sem pai ou mãe, desde que tenha o afeto, a união e toda a
base que caracteriza uma família.
Para definir o termo criança, é necessário levar em consideração a infância,
que muito é caracterizada como os anos em que o indivíduo passa a descobrir as
coisas, conhecer o mundo, brincar. De acordo com o ECA no Art. 2º, considerase criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
E sobre adolescência, conforme definição do Dicionário Jurídico (2019, p. 43)
é:
Pessoa que vive a fase da adolescência, cuja idade, para o
Direito brasileiro, se situa entre 12 e 18 anos. Adolescência é a
fase do desenvolvimento humano que marca a transição entre
a infância e a idade adulta e que se caracteriza por alterações
em diversos níveis – físico, mental e social. Representa para o
indivíduo um processo de distanciamento de formas de
comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição
de características e competências que o capacitem a assumir
seus deveres e papéis sociais doadulto.
Sobre o fenomeno abandono de crianças e adolescentes no Brasil, este vêm
desde o tempo colonial com a vinda dos portugueses e escravos, que chegavam por
buscas de melhores condições de vida, os navios povoados de homens, mulheres e
crianças, de onde cada um recebia uma determinada função de trabalho e muitas
vezes seus pais se casavam com algum passageiro deste navio onde acabava
deixando a crinaça para tras se separadando de seus pais e familia.
O abandono de crianças é uma realidade lamentável no mundo onde Miller
(1977) já tratava do assunto contemporâneo e, embora existam diferentes definições
nas diversas áreas do conhecimento (Psicologia, Sociologia, Direito, entre outros),
todas têm em comum a preocupação em tornar visível a necessidade da criança e
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doadolescente cresçam em ambiente confortável e seguro. Com isso Del Priore
(2007) trata:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

“[...] a falta de mãos-de-obra de adultos, ocupados em servir
nos navios e nas possessões ultramarinas, fazia com que os
recrutados se achassem entre órfãos desabrigados e família de
pedintes. Nesse meio, selecionavam-se meninos entre nove e
16 anos, e não raras vezes, com menor idade, para servir como
grumetes nas embarcações lusitanas” (DEL PRIORE, 2007, p.22).
Esse trecho mostra que as crianças naquela época entre os anos de 1977 já
eram usadas como mão de obra de trabalho, mais a verdade é que essa história tão
antiga ainda não acabou. As crianças e adolescentes devido poucas condições de
seus pais por falta de estrutura, moradia e até alimentos, são “levadas” ao trabalho
infantil, deixando muitas de frequentarem a escola e viver uma infância saudável. As
causas de crianças realizarem trabalho infantil são complexas e exigem uma análise
cuidadosa.
Após alguns anos durante a década de 1970 com a chegada de escravos houve
o contato de escravas e patrões o que se observou um crescente aumento no número
de crianças abandonadas no Rio de Janeiro, uma preocupação que levou a criação
de uma caixa chamada “roda de expostos” que segundo Marcilio (2006) essas caixas
eram feitas e deixadas nas janelas da maternida para que as maes que nao pudessem
criar seus bebês deixassem ele (a) na caixa para que outra familia o pegassem para
criar.
Essa criação se deve após a observação do um crescente número de crianças
recém- nascidas abandonadas nas ruas, porta de igrejas e até em residências,
levando a morte por conta do frio e fome, ou seja, a roda de expostos ajudava
diminuição dessa realidade. Após isso foram criados os abrigos, que nada mais é que
uma casa de acolhimento para que essas crianças se sentissem menos expostas na
rua.
A história dos abrigos no Brasil se iniciou durante os meados do século XIX,
quando as politicas de infancia e juventude se tornaram questão de ordem pública
como cita BERGER E GRACINO (2005):
Em 1854 havia a intenção de recolher os meninos que vagavam
pelas ruas, segundo um decreto imperial desse mesmo ano. Em
1871 foi criado o asilo de meninos desvalidos. As meninas
desvalidas indigentes eram acolhidas na Santa Casa desde
1740. No final do século XIX havia trinta asilos de órfãos, sete
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escolas industriais e de artífices e quatro escolas agrícolas,
vinculando-se a atenção à criança ao trabalho subalterno
(BERGER E GRACINO, 2005 p.172).
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente “O abrigo é medida

provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em
família substituta, não implicando privação de liberdade”. (BRASIL. ESTATUTO DA
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CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990, Parágrafo único do art.101). Mendes (2008) fala
sobre a proteção demenores:
Somente com a proteção integral, garantida por esses direitos
e com o envolvimento da família, da comunidade, da sociedade
e do próprio estado é que a criança e o adolescente terão
condições de um desenvolvimento adequado. Nesse Caminho
o Estatuto da Criança e do Adolescente criou duas fontes de
defesa visando a prevenção dos menores, em geral, dando
diretrizes genéricas para a proteção do menor sempre visando
a proteção da criança e do adolescente (MENDES, 2008, p; 11).
Abandonar crianças é uma prática antiga e infelizmente mantida até os dias
atuais, porém, abandonar uma criança ou deixar em um abrigo, é tirar dela o direito
de ter uma família. No próximo tópico estarão expostos os direitos para atender essas
crianças em situação devulnerabilidade.
Sabe-se que esses casos ocorrem no mundo inteiro. No Brasil essa prática é
mais cometida nas regiões norte e nordeste, pois é onde se vê os números em
maiores quantidades, resultando em alta taxa de mortalidade (SANTOS, 2010).
Ainda de acordo com Santos (2010) “A condição que as crianças consideradas

abandonadas vivenciam é produto das estruturas social, econômica e política do país,
geradoras do rebaixamento brutal das conquistas materiais das classes
trabalhadoras” (SANTOS, 2010, p. 69). Isso traz o entendimento de que nem sempre

a família abandona por vontade própria como costumamos a julgar, as vezes o
determinado ato é efetuado devido a falta de estrutura, emprego e oportunidade,
não tem condições de criar os filhos com dignidade poque falta o básico que é a
comida. Como relata Santos (2010, p.70):
Nesse contexto, fica sem sentido dizer que é a família quem
abandona a criança. Insistir nesse modo de pensar é contribuir
para a continuidade do processo de acumulação desigual que
caracteriza o sistema capitalista de produção, no qual a riqueza
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de uma minoria se constrói sobre a miséria da grande maioria
dapopulação.
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Acredita-se que a criação de politicas públicas auxilia as pessoas mais carentes
para a mudança desta realidade, podendo ser atraves da ampliação de programas e
projetos que já existem mais que sabemos que não é suficiente e muitas vezes nem
chega para quem realmente precisa dela ao auxiliar as familias, pois toda criança,
independente de sua classe social, tem direito à vida digna.
A importância da família na vida de crianças eadolescentes
Sabe-se que a família é de suma importância no processo de desenvolvimento
da criança e do adolescente, na formação da sua subjetividade. A realidade familiar
constitui o primeiro e o mais importante grupo social da pessoa, bem como o seu
quadro de referência, construído através das interações e identificações que as
crianças e os adolescentes vivem durante o seu desenvolvimento. Com isso, Dias
(2012) destaca:
A família enquanto casa do afeto na dinâmica relacional será
sempre um fator decisivo na construção do indivíduo. A
dinâmica familiar preenche-se na existência de relações que
proporcionam um projeto e um futuro aos seus membros. É a
base do futuro numa dinâmica temporal e interageracional.
Transporta o passado, e o presente projeta-se no futuro; deste
modo, é uma realidade inesgotável nas abordagens que
possam ser construídas e analisadas (DIAS, 2012 p.02).
A família é o alicerce de apoio que a criança e o adolescente têm para se
sentirem seguros diante do mundo, é onde deve ocorrer o sentimento de ser
acolhido e protegido, na busca de um desenvolventoda sua autoestima de forma
saudável.
Todo e qualquer cidadão deve ser tratado de forma igualitária, e com as
crianças e adolescentes isto se torna ainda mais importante, pois é dever da família
e do Estado contribuir para o seu crescimento pessoal, denunciado qualquer tipo de
abuso cometido por familiares ou terceiros (PASCHOAL E MARTA, 2012, p.222).
Importante ainda destacar que crianças em situação de risco,
ou seja, aquelas que se encontram privadas de seus direitos
mais essenciais e adolescentes em conflito com a lei, que são
jovens que praticaram alguma conduta criminosa ou estão
sendo assim acusados de praticá-la, por isso sujeitos à
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autoridade estatal, receberam tratamentos diferenciados pelo
ECA, inclusive no que toca às políticas de atendimento
eamparo.
Vale ressaltar que o abandono também é uma forma de risco para a criança e
o adolescente, pois agravam seu psicológico que traz prejuízos, carregados durante
a vida inteira. Com isso é indispensável que a população conheça os direitos para
que assim sejam tomadas todas as medidas necessárias para o amparo.
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Diante do conceito de família, vemos que na modernidade o conceito de mãe,
pai e filhos vem se modificando. Mas também outros modelos de entidade familiar,
que devem ser reconhecidas pela lei, ou pela jurisprudência.
O § 4º do Art. 226 da Constituição de 1988 dispõe que “[...]
entende-se, também, como entidade familiar à comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, estamos
nos referindo à família monoparental, que é o campo, por
excelência, da mãe solteira, das mães ou, excepcionalmente
dos pais, que pretendem assumir sozinhos, sua maternidade ou
paternidade, dos divorciados, dos separados, dos viúvos, dos
filhos sem pai, enfim, de tudo aquilo que nega as situações de
normalidade previstas pelo antigo Código Civil, quando se
referia à famílialegítima.
A família vem se transformando em novos arranjos familiares, aquele conceito
de mãe, pai unidos pelo casamento e filhos vem se modernizando e nao faz mais
parte do conceito familia legalizadas no código civil. Assim Paschoal e Marta (2012)
reforçam “Dessa forma, não pairam dúvidas de que esses agrupamentos têm como

fundamento o direito ao afeto, que se denomina a liberdade de afeiçoar-se um
indivíduo a outro”.
O afeto ou afeição constitui um direito individual, uma liberdade que o Estado
deve assegurar ao indivíduo, sem discriminações, salvo quando necessário ao bem
comum de todos. A família da criança e do adolescente, além de possuir direitos,
também está sujeita a deveres. Em decorrência do poder familiar, no que concerne
aos filhos menores, os pais respondem por encargos e obrigações, inclusive a
eventuais prejuízos que possam causar a terceiros. E esses direitos serão mostrados
adiante.
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Garantia dos direitos e proteção da criança e adolescente: Jurisprudência
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Sabemos que toda pessoa tem direito de acesso à justiça, independente de
situação econômica, e com a criança e o adolescente não é diferente, sendo que
estes têm direitos específicos. Mas para garantir que todos realmente tenham acesso
a essa justiça, foi criada a Defensoria Pública que defende os direitos das pessoas
mais carentes e que não tem condições financeiras para pagar advogado.
Um desses direitos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8069, de
13 de julho de 1990, dispondo sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
O Art. 4ºdispõe:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária (BRASIL, 1990, p.01).
É necessário ressaltar que toda a criança e adolescente são sujeitos de direito
como prevê o ECA e por isto, tem o direito de viver em uma família, seja ela substituta
ou natural. Art. 1º - “Para efeitos da presente convenção considera-se como criança

todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade
com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. No Brasil é
considerado criança ou adolescente todo ser até completar 18 anos de idade
devendo ser protegido e resguardadopelafamília.

Os direitos consagrados pelo ECA são: absoluta prioridade - de receber
proteção e socorro em qualquer circunstância principalmente nas vias de saúde;
proteção integral - aos menores de 18 anos deve ter a oportunidade de ter acesso a
todas as oportunidades com liberdade e dignidade; direitos fundamentaisassegurados pela Constituição Federal; ao registro civil - através da certidão de
nascimento que é gratuito a qualquer tempo; a adoção - onde um filho adotado tem
o mesmo direito de um biológico; punições diferentes de adultos - caso cometam
algum crime irão desenvolver algum tipo de trabalho coletivo; a proteção sexual não podendo ser envolvidos a qualquer ato de pornografia; direito a educação - os
pais são obrigados a matricularem seus filhos e acompanha-los em sua vida de
ensino regular. Em 1991 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Conanda) que visa “IV - avaliar a política estadual e municipal e a
atuação dos Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente” (BRASIL,
1991 p. 01). Neste Conselho o governo e a sociedade definem as diretrizes para a
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promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, fiscalizando
ações feitas pelo poder público no atendimento as crianças eadolescentes.
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No que se refere ao abandono de incapaz, o artigo 133 do Código Penal,
coloca como finalidade a proteção, o zelo e a segurança pessoal de crianças e
adolescentes. Tratando como delito de abandono de incapaz que é abandonar um
ser incapaz, dispõe no seu art. 133 “abandonar pessoa que está sob seu cuidado,
guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos
riscos resultantes do abandono: Pena detenção, de seis meses a três anos”
(BRASIL,1940).
§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze
anos. Aumento depena
§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um
terço: I - se o abandono ocorre em lugarermo;
II
- se o agente é ascendente ou descendente,
cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.
III
– se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos
(Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003). Exposição ou abandono
de recém-nascido (BRASIL, 1940 p.1).
Este comportamento de abandonar ou deixar sem amparo pode resultar, para
o menor abandonado, não só a falta de direito de viver em família, mas também
pode lhe tirar a dignidade de ter um lar, alimentação, estudos e afetos, acarretando
em exposições a maus tratos, violência, frio, fome e perigo nas ruas, com risco
demorte.
Dessa forma, pode-se dizer que o abandono de incapaz é crime com a
intenção de abandonar a vítima, ciente que por ela é responsável e do perigo que
pode correr. O delito a tal respeito exclui ocrime Em um caso específico sobre
abandono, o Superior Tribunal de Justiça (2009) mudou a concepção a respeito do
pedido de danos morais decorrente de abandono afetivo e deu provimento favorável
a pedido dessa natureza, como se depreende da seguinte emenda jurisprudencial:
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CIVIL
E
PROCESSUAL
ABANDONOAFETIVO.COMPENSAÇÃO
MORAL.POSSIBILIDADE.

CIVIL.
POR

FAMILIA.
DANO

1. inexistem restrições legais a aplicação das regras
concernentes a responsabilidade civil e o consequente dever
de indenizar/compensar no Direito da família. 2. O cuidado
como valor jurídico objetivo esta incorporado no ordenamento
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções
e termos que manifestam suas diversas desinências como se
observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição
legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se
reconhecer a ocorrência de ilicitube civil, sob a forma de
omissão. Isso porque o non facere que atinge um bem
judicialmente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação,
educação e companhia- de cuidado- importa em vulneração da
imposição legal, ex surgindo, dai, a possibilidade de se pleitear
compensação por danos morais por abandono psicológico. 4.
Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade
de pleno cuidado de um dos genitores em relação a sua prole,
existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além
do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos ao menos
quanto a afetividade, condições para uma adequada formação
psicológica e inserção social. 5. A característica do abandono
afetivo a existência de excludentes ou ainda, fatores
atenuantes- por demandarem revolvimento de matéria fáticanão podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso
especial. 6. A alteração do valor fixado a titulo de compensação
por danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses
em que a quantia estipulada pelo tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente
provido (BRASIL,2009).
Entende-se que não se pode evitar que o sujeito ativo prove com o dolo
eventual, por estar em dúvidas quanto a sua obrigação de cuidar da vítima por
assumir risco de causar lhe perigo. A decisão do Ministério Público Federal opinou
pelo não reconhecimento do agravo. Pois verificou que o agravante não logrou
atacar os fundamentos da decisão agravada, que se embasou na necessidade da
incursão no conjunto dosautos.
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Outrossim, com a jurisprudência a seguir, é perceptível que o abandono gera
indenização por danos moraiscausados:
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RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ABANDONO MATERIAL.
MENOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR
ASSISTÊNCIA MATERIAL AO FILHO. ATO ILÍCITO (CC/2002,
ARTS.
186,
1.566,
IV,
1.568,
1.579,
1.632
E
1.634,
I;
ECA,
ARTS.
18-A,
18-B
E
22). REPARAÇÃO. DANOSMORAIS.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O descumprimento
da obrigação pelo pai, que, apesar de dispor de recursos, deixa
de prestar assistência material ao filho, não proporcionando a
este condições dignas de sobrevivência e causando
danos à sua integridade física, moral, intelectual e psicoló
gica, configura ilícit
civil, nos termos do art. 186 do Código Civil de 2002. 2.
Estabelecida a correlação entre a omissão voluntária e
injustificada do pai quanto ao amparo material e os danos
morais ao filho dali decorrentes, é possível a condenação ao
pagamento de reparação por danos morais, com fulcro
também no princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana. 3. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1087561
RS 2008/0201328-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/08/2017)
Sendo assim, é complemente devido a reparação pelos danos morais
causados a criança e ao adolescente que é abandono por seus tutores eresponsáveis.
Avanços e desafios das leis de segurança da criança eadolescente
A garantia dos direitos da criança e do adolescente sempre foi muito renegado
na história mais antiga da humanidade, tendo um avanço após a criação do Estatuto
da Criança e do Adolescente (1990), fruto de reivindicações e movimentos sociais.
Entretanto é inegável que o caminho para a garantia de direitos infanto-juvenis ainda
é cheio dedesafios.
Em 1921, Mello Mattos elaborou um código que foi aprovado pelo decreto N°
5.083, definindo desde então que todo menor deveria ter uma tutela exercendo
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sobre esse menor o poder de ordenar o que fosse de certo ou de errado, educando
até punindo quando necessário puser com moderação (VERONESE,1999).
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Outra forma de segurança da criança e do adolescente é o Conselho Tutelar,
vinculado as prefeituras de cada município, com eleição a cada três anos pela
população local que vota nos membros que farão parte doConselho.
Sua função é fiscalizar a atuação dos direitos da criança e o adolescente
levando ao Poder Público os casos de indisciplina, tanto por parte da criança e
adolescente quanto algum tipo de poder abusivo dos pais ou familiares. De acordo
com Sousa (2008) na sua cartilha como guia prático do conselheirotutelar:
A ideia foi separar as medidas de proteção (aplicáveis às
crianças e adolescentes violados ou ameaçados de violação em
seus direitos) das medidas sócio-educativas (aplicáveis aos
autores de ato infracional), e, uma vez separados os dois
conjuntos de medidas, atribuir uma instância específica a cada
um (SOUSA, 2008,p.12).
Com isso o Conselho Tutelar tem como foco principal a proteção da criança e
do adolescente na questão de sobrevivência destes, como o acesso à alimentação,
escola, transporte, lazer, cultura e saúde. Mas os casos que requer uma melhor análise
devem ser encaminhados a Justiça da Infância e da Juventude, como quando um
adolescentecomete algum ato considerado infração, encaminhando para medidas
sócio educativas asseguradas pelo ECA (art. 112, VII, da Lei nº 8.069/90).
Consequências psicológicas causadas pelo abandono
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), pratica
o abandono os pais ou responsáveis que deixam, sem justa causa, de prover o
sustento, a guarda e a educação dos filhos menores de dezoito anos (art.22). Em caso
de separação dos pais: “É preciso certo esforço inicial dos pais para a adaptação da
criança aos dois lares, sendo necessário e adequado respeitar o vínculo da criança
com as duas famílias.” (POUSSIN e LAMY, 2005 apud Brito, 2007, p.6).
Um dos fatores que acarreta o abandono pode ser a separação, o uso de
drogas lícitas ou ilícitas, pois os pais acabam se afastando dos filhos, gerando nas
crianças e adolescentes danos na saúdepsicológica.
A falta de convívio dos pais com os filhos, em face do
rompimento do elo de afetividade, pode gerar severas sequelas
psicológicas e comprometer seu desenvolvimento saudável. A
omissão do genitor em cumprir os encargos decorrentes do
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poder familiar deixando de atender ao dever de ter o filho em
sua companhia, produz danos emocionais merecedores de
reparação (DIAS, 2015, p. 416).
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Sabe-se que é dever da família garantir os direitos fundamentais da criança e
adolescente como saúde, alimentação, educação, lazer, respeito e dignidade.
Quando esses direitos passam a ser violados podem ser graves as consequências da
ausência da família. São várias as sequelas deixadas no psicológico da criança e do
adolescente quando abandonadas como por exemplo, a vontade de se isolar do
convívio de outras pessoas, começando a apresentarem problemas escolares,
depressão, tristeza e baixa autoestima. Sendo fácil perceber quando uma pessoa foi
criada sem apoio e ajuda da família através do seu comportamento. De acordo com
Weishaupt e Sartori (2014):
A dignidade é, enfim, o respeito que cada um merece do seu
semelhante, a começar no seio da própria família. Sendo assim,
deixa de dar prevalência ao caráter produtivo e reprodutivo do
laço familiar, para envolvê-lo em outro valor jurídico digno de
tutela que é o afeto e, é nesse sentido, que a Constituição
Federal Brasileira privilegia a afetividade como valor jurídico
(WEISHAUPT e SARTORI, 2014, p. 20).
Por estes motivos, torna-se mais fácil identificar um indivíduo que cresceu sem
o apoio,a cooperação,a dedicação e o amor comun sem uma família bem
estruturada.Asformas de consequências mais aparentes, principalmente nos jovens
adolescentes, é o uso de cigarro e bebidas alcoólicas, tornando um adultoviciado.
Os vínculos familiares são muito importantes para a criança e o adolescente
em desenvolvimento, pois é no berço da família que ele se mantém amparado e
forma a sua personalidade, ao mesmo tempo interagindo-se com a sociedade
(WEISHAUPT e SARTORI, 2014).
Portanto, é perceptível que quando os vínculos familiares se quebram ocorre
uma grande consequência para as crianças e adolescentes, afetando diretamente a
autoestima e a maneira de confiar e se relacionar com as outras pessoas. Com isto,
Rotondaro (2000) aponta que:
O
desenvolvimento
emocional
“saudável”
depende
essencialmente de um ambiente suficientemente bom. A mãe,
ou a pessoa responsável por exercer a função materna, vai
procurar suprir as necessidades do filho da forma mais
adequada. Este seria a capacidade de empatia, intuição
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inconsciente e comunicação silenciosa entre uma mãe o pai e
seu filho, propiciando condições ambientais favoráveis ao
desenvolvimento (ROTONDARO, 2000, p.8-13).
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Logo se vê a importância que tem a família na vida dos filhos sejam crianças
ou adolescentes, já que o abandono causa um grande sofrimento, com problemas
até irreversíveis nofuturo.
O abandono é um crime que pode ocorrer de duas formas: abandono material
e abandono intelectual. O abandono material ocorre quando alguém deixa, sem justa
causa, de prover a subsistência do cônjuge, filho menor de 18 anos ou inapto para o
trabalho ou de ascendente inválido. E o abandono intelectual, ocorre quando alguém
deixa, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar
(BRASIL, 1940, arts. 244 e246).
Segundo Gomide et al. (2003 p. 02) “A extinção do poder familiar é medida

grave. Não é temporária, mas definitiva, o que não significa que os pais não poderão
reaver seus direitos e deveres, porém será necessária prova muito significativa e forte
para que essa ação judicial seja revertida ”. Quanto a isto, Paulo Luís Nettocita:
(...) A convivência familiar, que o art. 227 da Constituição
considera integrante do melhor interesse da criança e do
adolescente, é fato entretecido em relações sociais duradouras,
com objetivo de constituição de família, o que as distingue de
outras relações sociais. A afetividade, por seu turno, é dever
jurídico a que devem obediência pais e filhos, em sua
convivência, independentemente de haver entre eles afeto real
(LOBO, 2008,p.6).
Neste sentido, mesmo sendo grave abandonar um filho, os pais podem
conseguir judicialmente a sua guarda novamente. A aproximação da família pode
fortalecer os vínculos afetivos.
CONCLUSÃO
Considera-se que a família tem uma fundamental importância na vida da
criança e do adolescente, quando este laço afetivo se rompe ocasiona sérias
consequências que vão desde doenças psicológicas a outros fatores que levados pela
vida inteira. Para um desenvolvimento saudavel da personalidade do ser humano, é
necessario um ambiente familiar, social e educacional que acolha, cuide e proteja.
Os menores são acolhidos pelos seus direitos da constituição civil. O afeto é
um dos fundamentos mais importantes na relação entre pais e filhos, pois é um valor
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moral, sendo importante que o afeto seja visto como ponto de partida para a
construção do ser e proteção dos interesses e necessidades da criança e
doadolescente.Os pais devem assegurar aos filhos a uma vida com saúde
mental, possibilitando uma formação moral e ética .
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RESUMO: Este trabalho visa explorar os direitos dos animais e a violência cometida
contra eles. Na atualidade a violência contra os animais é um tema muito explorado,
pois cada vez mais vivencia-se situações de maus tratos e crueldade contra os
mesmos. Desta forma nota-se a importância da verificação da legislação aplicadas
ao tema, como forma de protege-los. Assim, o objetivo desta pesquisa é enfatizar os
direitos pertinentes aos animais domésticos, identificando os principais responsáveis
pela violência causada contra eles, abordar o conceito e dados sobre violência contra
animais e citar as legislações concernentes aos direitos dos animais e ao combate da
violência contra os animais. Para isto utilizou-se como metodologia a pesquisa
bibliográfica, e analise das leis, doutrinas e jurisprudência aplicada ao tema,
abordando os resultados obtidos com a pesquisa de maneira qualitativa. Com isto
concluiu-se que que há necessidade do aprimoramento das leis que protegem os
animais bem como as sanções para tais atos mais compatíveis com sua gravidade,
pois por mais que haja leis e normas que os protejam, estes seres ainda estão à mercê
do egoísmo e da maldade humana, sem terem recurso para se defender e requerer
uma vida com mais respeito e dignidade.
Palavras-chave: Animais. Violência. Proteção.
ABSTRACT: This work aims to explore the rights of animals and the violence
committed against them. At present, violence against animals is a very explored issue,
as there are increasingly situations of mistreatment and cruelty against them. In this
way, it is important to verify the legislation applied to the topic, as a way of protecting
them. The aim of this research is to emphasize the rights of domestic animals by
identifying the main perpetrators of the violence against them, addressing the
concept and data on violence against animals, and citing animal rights legislation and
1 Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas - UFAM
(1988). Advogado militante na Comarca de Manaus. Especialista em Administração Pública com ênfase
em Direito Público pela Universidade Nilton Lins - UNINILTON LINS (1999). Professor do Curso de
Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA

752

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

combating violence against animals. animals. For this purpose, the bibliographical
research, and analysis of the laws, doctrines and jurisprudence applied to the subject
were used as methodology, approaching the results obtained with the research in a
qualitative way. With this it was concluded that there is a need for the improvement
of the laws that protect the animals as well as the sanctions for such acts more
compatible with their gravity, for even though there are laws and norms that protect
them, these beings are still at the mercy of selfishness and human wickedness,
without having recourse to defend themselves and require a life with more respect
and dignity.
Keywords: Animals. Violence. Protection.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO ANIMAL E
SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS; 2.1 A proteção dos animais no direito brasileiro;
2.2. Os direitos fundamentais dos animais; 3 A VIOLÊNCIA CONTRA OS ANIMAIS; 4
OS DIRETOS DOS ANIMAIS; 4.1. Direitos dos animais domésticos; 4.2. Animal não é
“coisa”; 5. CONCLUSÃO. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A violência contra os animais é uma temática que vem ganhando muito
espaço na sociedade. Porém mesmo sabendo que é um crime algumas pessoas ainda
insistem em maltrata-los e cometer abusos que por muitas vezes levam o animal a
óbito, onde este problema afeta principalmente os animais domésticos.
A pessoa que adota um animal tem por ele toda a responsabilidade pela sua
saúde, integridade, alimentação e dentre outros, onde este deve protege-lo.
A primeira legislação que existiu tratando de violência contra animais surgiu
na Irlanda em 1635, e existe um grande leque de históricos quando se trata de
animais, no Brasil houve grande preocupação com os mais vulneráveis, isso incluía
os animais, e atualmente existem mais atos normativos a favor dos animais.
Os animais sempre viveram em sociedade com os humanos, se adaptando
entre si, muitas pessoas não reconhecem seu devido valor e sua importância, tratam
os animais como objeto ou propriedade e em alguns casos descartáveis pelo ser
humano, diariamente são feitas denúncias relatando maus-tratos contra os animais.
Com base nisto: São eficazes os dispositivos referentes aos animais
domésticos?
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A violência contra animais não é novidade no mundo atual, diariamente
vivenciamos situações de maus tratos e crueldade que nos permite ver com clareza
o que o ser humano é capaz de fazer, ou melhor, o que uma sociedade que se diz
civilizada pode fazer. Em pesquisas é possível verificar uma estreita relação contra
crianças e contra animais, logicamente que se uma pessoa é capaz de praticar ato
criminoso contra um animal também é capaz de fazer o mesmo contra uma criança.
Diante disto, é possível ver que as pessoas possuem responsabilidade quando
se trata de animais, já que o animal não é mero objeto ou propriedade como
descreve nosso Código Civil Brasileiro, ele é um ser que necessita que zele por sua
vida e por sua integridade física, tendo em vista que os animais merecem os mesmos
cuidados elencados na lei de proteção aos animais direito esses que em muitos casos
não são respeitados muito menos efetivados pelo Estado.
A escolha deste tema se deu por conta do alto índice de violência contra os
animais e a ausência de efetividade dos direitos atinentes aos animais, deixando de
corresponder com as expectativas de quem espera por justiça por atos de crueldade
cometidos pelo homem, fatos que ocorrem com muita frequência atualmente.
A maior parte das violências que ocorrem são praticadas por homens e logo
em seguida por mulheres e quem mais sofre são animais domésticos, com isso, o
interesse desse tema é entender e conscientizar essas pessoas para que saibam que
os animais são vulneráveis como uma criança também é e que é preciso alertar,
informar, ser divulgado na mídia, e principalmente o que é preciso incluir quando se
trata de animal, educar e ensinar as pessoas a respeitarem o animal, pois também
são seres vivos que precisam tanto de cuidado como uma pessoa. Esse trabalho está
baseado na vivência com a criação de animais domésticos, por poder ver de perto a
realidade de Organizações Não Governamentais (ONG) que por muitas vezes não
podem mais oferecer suporte pela falta de verba, dívidas e de estrutura, e claro pelo
fato de haver muitos casos de abandono, deixando a desejar em muitos aspectos
quando se fala em direitos dos animais.
Assim esta pesquisa tem como objetivo enfatizar os direitos pertinentes aos
animais domésticos, identificando os principais responsáveis pela violência causada
contra eles, abordar o conceito e dados sobre violência contra animais e citar as
legislações concernentes aos direitos dos animais e ao combate da violência contra
os animais.
Para isto será desenvolvida uma pesquisa através de um levantamento
bibliográfico, através de livros, artigos, além da utilização da doutrina, jurisprudência
e legislação aplicada, onde será realizada uma análise qualitativa do tem abordado
com a finalidade de analisar os direitos dos animais.
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO ANIMAL E SEUS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
No ano de 1998 foi criado uma importante Lei para no meio ambiental,
visando coibir os maus-tratos contra os animais. Denominada como “Lei dos Crimes
Ambientais”. Teve como objetivo promover a justiça para os animais em consideralos como sujeitos de direitos, que possui sentimentos. Um animal não humano.
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Na verdade, o homem tinha a ideia de que tudo que não fosse da natureza
humana seria de sua propriedade, e poderia ser explorado com frequência, visto que
não possuíam vontades ou direitos de questionar, fazendo com que os animais como
recursos para satisfazer a vontade do homem. Naquela época não era percebido que
os animais eram dotados de conhecimento e sentimento.
Nesta esteira, os seres humanos tratavam os animais como objetos, ademais
os animais naquela época eram usados como moeda de troca, de acordo com Levai:
Quanto aos animais, inseridos no contexto privatista em que a
noção do Direito alcançava apenas o homem em sociedade,
foram considerados res (coisas). Assim, sob o regime jurídico
conferido aos objetos inanimados ou à propriedade privada, a
servidão animal foi sacramentada pelo Direito. (2004, p. 19)
Na época renascentista, no século XVIII, onde apareceu a teoria utilitarista,
começou os primeiros vestígios sobre os direitos dos animais. Um filósofo de grande
relevância nessa denominado Jeremy Bentham (1748/1832) foi um dos quais
revolucionou a matéria ambiental naquela época, trazendo consigo os primeiros
focos sobre os direitos dos animais, revelando o seguinte:
Chegará o dia em que o restante da criação vai adquirir aqueles
direitos que nunca poderiam ter sido tirados deles senão pela
mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da
pele não é motivo para que um ser seja abandonado,
irreparavelmente, aos caprichos de um torturador. É possível
que algum dia se reconheça que o número de pernas, a
vilosidade da pele ou a terminação do os sacrum são motivos
igualmente insuficientes para se abandonar um ser sensível ao
mesmo destino. (BENTHAM, 2002)
Sendo assim, em relação as primeiras conjunções protecionistas, acreditavam
que surgiram em meados de 273 a 232 a.C, na índia, onde foi denominada como Lei
de proteção ao Meio Ambiental, no qual foi proibido a morte e mutilação de todos
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os animais, determinando até mesmo a criação de uma espécie de hospital
exclusivamente para animais.
2.1 A proteção dos animais no direito brasileiro
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No Brasil, as proteções dos direitos dos animais vieram a ser incluída nas
normas e princípios constitucionais. Na atualidade, possuem leis que almejam o
bem-estar do animal, mas, não são colocadas em pratica com êxito.
Pode-se dizer que neste país os direitos dos animais tiveram um forte
impulso com a criação de associações defensoras de animais. Um bom exemplo disso
foi o papel importante que a Liga de Prevenção da Crueldade Contra o Animal (LPCA)
teve, ou seja, essa associação contribuiu e lutou para que contivesse no texto da LCA
um artigo que trouxesse a proteção animal. (SOARES, 2014, pg. 16)
De acordo com a opinião de Castro, é possível respeitar a todos, inclusive a
espécie dos animais, para promover o respeito e a integração, vejamos:
Não resta dúvida que, se o desejo da nação brasileira é
construir uma sociedade livre, segura, com bem-estar para
todos, com desenvolvimento, fraterna e igualitária, terá de
respeitar a legislação ambiental e, mais, aqueles que lutam
pelos animais, pela sua existência e qualidade de vida.
(CASTRO, 2006)
Acontece que o verdadeiro reconhecimento da proibição de maus-tratos
contra animais teve início em 10 de julho de 1934, ao ser promulgado o Decreto-Lei
nº 24.645. Foi a partir deste Decreto-Lei que o povo brasileiro começou a tomar
consciência.
Nesses decretos eram estabelecidas medidas de proteção aos animais, na
esfera civil e na esfera pena. No ano de 1941, a crueldade contra os animais passou
a ser considerado contravenção penal, onde foi incluído na Lei Federal nº 3.688, onde
foi posteriormente revogado, cominando aos infratores a pena de multa.
A Lei Federal nº 6.638 que instituiu as normas para a Prática Didáticocientífica da Vivissecção de Animais foi criada em 08 de maio de 1979 e revogada
pela Lei Federal nº 11.794, de 08 de outubro de 2008, que dispõe acerca da permissão
da prática de vivissecção de animais para fins didáticos, disciplinando as condições
para sua realização. (SOARES, 2014, pg. 18)
2.2. Os direitos fundamentais dos animais
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Para conceituar direitos fundamentais dos animais, é precisa antes saber o
que significa direitos fundamentais, portanto, direitos fundamentais são os direitos
básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos que são previstos na Constituição
Federal de uma nação. Por norma, os direitos fundamentais são baseados nos
princípios dos direitos humanos, garantindo a liberdade, a vida, a igualdade, a
educação, a segurança e etc.
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Quando falamos em direitos fundamentais, falamos proteção a todos os
seres pensantes e não pensantes, pois, apesar de na biologia e aparência sermos
diferente dos animais, eles sentem dor como nós sentimos, sangram como nós
sangramos, possuem sentimentos como nós possuímos.
Os direitos dos animais, surge na intenção de protege-los fisicamente dos
maus-tratos ocasionados pelo ser humano. Os animais domésticos são a classe que
mais sofre violência, agressão, mutilação e tortura, esses animais estão vulneráveis a
maldade humana, e até a ganância, na comercialização de animais no mercado de
pets.
Neste sentido, é nítido que os animais também são merecedores de direitos
fundamentais, segundo o autor Müller, preleciona que:
Devemos proteger aqueles seres que, por sua vulnerabilidade,
são dotados da capacidade de sofrer – um sofrimento que é
físico e psíquico. Em outras palavras, têm direitos fundamentais
aqueles indivíduos que são seres sencientes seres que têm uma
consciência individual, ainda que em diferentes graus de
complexidade, pois são capazes de perceber ameaças diretas à
sua vida; e também dotados de sensações individuais de prazer.
(Müller, 2012, p. 37)
Compreende-se, no entanto, que os direitos fundamentais consagrados na
Constituição Federal, devem ser estendidos aos animais, pois, os animais possuem o
direito à vida, à saúde, à integridade física e psíquica, à liberdade e etc... acontece
que diariamente os direitos fundamentais dos animais são violência, sendo-os
submetidos a diversos maus-tratos, que ferem a dignidade desses animais. De
acordo com Santana e Marques esses atos são cruéis e impiedosos, e devem ser
combatidos com severidade, vejamos:
Violência contra os animais pode ser definida como toda ação
ou omissão dolosa ou culposa, desumana, despiedosa, nociva,
prejudicial, que produz padecimento inútil, mais grave do que
o necessário, contrário à justiça e à razão, à virtude e ao dever,
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de quem se compraz em ver ou causar sofrimento, afligir ou
torturar. (SANTANA E MARQUES, 2012, p. 224)
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Em vista disso, os direitos fundamentais surgem no intuito de proteger esses
seres dos maus-tratos e violência. “No ordenamento jurídico, a vedação de toda e
qualquer prática de crueldade tornará os animais titulares/beneficiários do sistema
constitucional, devendo o Poder Público e a sociedade buscar a implementação de
políticas públicas que visem à concretização da norma constitucional. ” (SOARES,
2014, pg.22)
Além disso, é sabido que desde as épocas mais antigas, os animais são
submetidos a diversas práticas de violência, e uso maldoso dos seres humanos, há
relatos que muitos anos atrás cachorros eram usados para fabricação de sabão, os
animais eram mortos de forma cruel, sendo retirado sua pele, eles ainda vivos. Os
animais sempre foram tratados com descaso, há pessoas que acreditam que a vidas
deles não vale mais que a dos seres humanos. Vê-se ai a alegação da superioridade
do ser humano.
“Os animais que estão confinados pelo sistema industrial de produção, pelo
mercado de diversões ou ainda pela domesticação que obriga o animal ao convívio
junto do homem em sua residência, estão submetidos fisicamente à bondade ou à
maldade humana.” (SOARES, 2014, pg.22)
Outro autor Felipe afirma sobre os direitos fundamentais, e a dificuldade em
reconhecer os direitos fundamentais dos animais, vejamos:
Ao falar de direitos dos animais nesse sentido, fala-se apenas
do direito de eles não serem maltratados. Não se fala, porém,
de seu direito fundamental à liberdade e à autonomia prática,
quer dizer, seu direito de autoproverem-se sem a interferência
humana. Entender o que sejam maus-tratos contra animais
implica entender de que modo certas formas de tratar seus
corpos representam, para eles, dano, dor, sofrimento, tormento
e morte. (FELIPE, 2012, p. 12)
Portanto, é necessário, políticas públicas do Estado para proteger os direitos
fundamentais dos animais, criar Leis mais rigorosas, para então proteger e coibir atos
de crueldades.
3 A VIOLÊNCIA CONTRA OS ANIMAIS
Segundo Argolo (2012) os animais são sujeitos que tem direito a uma vida e
são diversos os fatores que dão a um ser vivo esse status, onde estes fatores os
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diferenciam das plantas por exemplo, tais como: o senso comum, a linguagem, o
comportamento, corpos, sistemas e origens comuns.
"Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais
nas suas faculdades mentais (...) os animais, como os homens,
demonstram
sentir
prazer,
dor,
felicidade
e
sofrimento". CHARLES DARWIN.
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Aqui está a frase de um homem, chamado Charles Darwin que em seus
conhecimentos como naturalista e interessado pela natureza chegou à conclusão de
que os animais sentem prazer, dor, felicidade e sofrimento, sensações físicas e
emocionais que todo homem está sujeito passar, pensamento este considerado
avançado a época de sua vivência, assunto que não é novidade para quem tem um
animal de estimação em casa, uma vez que é por meio deles que entendemos o
quanto eles são dependentes de carinho e cuidado, assim como uma criança indefesa
é.
Mesmo sem recorrer a estudos científicos, nos é possível
afirmar que esses animais são detentores de uma psicologia
complexa. Apesar de seus interesses muitas vezes não
coincidirem com o dos seres humanos, existe uma identidade
em comum. Tanto é assim que se alguém disser que esses
animais não se importam com eles próprios e com o seu
ambiente, que são iguais a pedras, a um ventilador, ou uma
cadeira, essa assertiva irá soar como falsa e sem crédito.
(ARGOLO, 2012, p. 925)
Para adentrar neste assunto, primeiro veremos o significado e a etimologia
da palavra violência, para dessa maneira entendermos o significado da violência de
forma geral, abrangendo não somente a violência contra animais, mas violência
como um todo, e a partir disso, poderemos enfim entrar neste assunto, tão complexo
e tão pouco discutido pela sociedade.
Estado daquilo que é violento; Ato violento; Ato de violentar;
Veemência; Irascibilidade; Abuso da força; Tirania; Opressão;
Constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigála a fazer um ato qualquer; coação.
Atualmente vivemos em uma sociedade cheia de violência, em um grande
arsenal de crueldade que não tem medidas, hoje todos estão sujeitos a qualquer tipo
de violência, a mercê da maldade humana, e é natural que tais violências ocorram
sempre ao mais vulnerável, lamentavelmente os animais fazem parte desse grupo
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que passam por situações de violência e crueldades submetidas pelo homem e em
muitos casos, camuflado por nomes, como o “esporte”, animais que se tornam
objetos de diversão para satisfazer o prazer humano e servir como entretenimento e
atração turísticas, e mais, podemos ainda citar a vivissecção que é comum e uma
prática ainda muito recorrente, pois nem mesmo o próprio humanos é submetido,
são animais usados para uso científico na testagem de remédios e produtos, são
formas de tratamento que nenhum ser humano seria capaz de suportar.
Que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais
são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que
procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem,
nada aperfeiçoam! Será porque falo que julgas que tenho
sentimento, memória, ideias? Pois bem, calo-me. Vês-me entrar
em casa aflito, procurar um papel com inquietude, abrir a
escrivaninha, onde me lembra de tê-lo guardado, encontrá-lo,
lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos
de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê
com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o
por toda parte com ganidos dolorosos, entra em casa agitado,
inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e enfim
encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua
alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros
agarram esse cão, que tão prodigiosamente vence o homem
em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no
vivo para mostrarem-te suas veias mesentéricas. Descobres
nele todos os mesmos órgãos de sentimento de que te gabas.
Responde-me maquinista, teria a natureza entrosado nesse
animal todos os órgãos do sentimento sem objetivo algum?
Terá nervos para ser insensível? Não inquines à natureza tão
impertinente contradição. (VOLTAIRE, 1998)
4 OS DIRETOS DOS ANIMAIS
E no meio de tantos casos de maus-tratos, os animais foram consagrados com
alguns meios de proteção e dispositivos contra a violência, mas de antemão já cito
que o direito do animal surgiu há muitos anos, mais precisamente no ano de 1635,
na Irlanda, contra a crueldade cometida em desfavor do animal.
Uma delas é nossa Constituição de 1988, em seu artigo 225, § 1º, inciso VII,
que discorre sobre:
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Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Também pelo Decreto Lei nº 24.645/34, que elenca medidas de proteção aos
animais:
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Art.1 – Todos os animais existentes no País são tutelados do
Estado.
Art. 3 – Consideram-se maus-tratos:
I – Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal.
II – Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes
impeçam a respiração, o movimentou o descanso, ou os que
privem de ar ou de luz [...]
Art.16 – As autoridades Federais, Estaduais e Municipais
prestarão aos membros das sociedades protetoras de animais
a cooperação necessária para fazer cumprir a presente lei.
Art.17 – A palavra animal, da presente lei, compreende todo ser
irracional, quadrúpede, ou bípede, doméstico ou selvagem,
exceto os daninhos.
Pela Lei nº 9.605/98 – Lei Federal de Crimes Ambientais, em seu artigo 32 que
versa o seguinte:
Art. 32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos
ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre
morte do animal.
E por fim a Lei nº 5.197/67 - Lei Federal de Proteção à Fauna, que discorre
sobre sua utilização proibida em seu artigo 1º:
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Art. 1º. – Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase
do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos,
abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado,
sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça
ou apanha.
Mesmo com tantos direitos adquiridos pelos animais, ainda sim os casos de
maus-tratos são comuns, principalmente pelo fato do animal ser tratado como
objeto, como propriedade, como forma de renda, obrigando os animais a trabalhos
extensivos, e não como um ser que necessita de cuidados básicos, que mantenham
sua integridade física e saúde.
Não é difícil de encontrar situações de maus-tratos hoje em dia, todos os dias
animais são submetidos a algum tipo de violência, não importa a espécie, todos
passam por sessões de tortura e abandono, mesmo sabendo que maltratar animal é
crime, muitas pessoas ainda insistem nessa prática, práticas que levam muitos
animais a óbito e até mesmo a extinção,
Barbosa (2016, p. 164) cita alguns tipos de violência,
• Promover qualquer ação violenta envolvendo animais, como
farra-do-boi, brigas de galo, dentre outros.
• Espancar, abandonar, mutilar, golpear, e envenenar;
• Mantê-los em locais anti-higiênicos e pequenos;
• Mantê-los presos em correntes permanentemente;
• Não abrigá-los da chuva, do sol e do frio;
• Não dar comida e água diariamente;
• Deixar sem luz solar ou ventilação;
• Negar assistência veterinária ao animal ferido ou doente;
• Fazer a captura de animais silvestres;
• Obriga-lo ao trabalho extremo ou acima de suas forças;
• Fazer uso do animal em shows que venham a lhe causar
estresse ou pânico (brigas de galo e rodeios);
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São vários os meios empregados para praticar atos criminosos contra os
animais, muitos mascarados com palavras como forma de aliviar ou até mesmo como
meio de tornar mais atrativo para algumas pessoas, animais como fonte de renda e
alimentos em muitos pratos, torturados como meio científico, exposição turística
para entreter pessoas que veem a situação como normal, animais que ficam
enjaulados, sob efeito de estresse constante, muitos em local escuro, preso por uma
corrente pequena sem água ou alimento, explorados para realizar trabalhos pesados,
dado como presente para uma pessoa que nunca se comprometeu a cuidar de um
animal, como se um animal fosse brinquedo, animais que são desrespeitados,
abandonados, torturados, maltratados e que merecem respeito e cuidado, de um
lugar digno para viver e ficar em paz seja em um lar ou em seu habitat natural, livre
de seres humanos cruéis que caçam que matam e que veem o animal como fonte de
renda, e viver livre da violência que assola o mundo.
Crueldade contra animais é toda ação ou omissão, dolosa ou
culposa (ato ilícito), em locais públicos ou privados, mediante
matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou
incêndios criminosos, por poluição ambiental, mediante
dolorosas experiências diversas (didáticas, científicas,
laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre
outras), amargurantes práticas diversas (econômicas, sociais,
populares, esportivas como tiro ao voo, tiro ao alvo, de
trabalhos excessivos ou forçados além dos limites normais, de
prisões, cativeiros ou transportes em condições desumanas, de
abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas,
famintas, cegas ou extenuantes, de espetáculos violentos como
lutas entre animais até a exaustão ou morte, touradas, farra de
boi, ou similares), abates atrozes, castigos violentos e tiranos,
adestramentos por meios e instrumentos torturantes para fins
domésticos, agrícolas ou para exposições, ou quaisquer outras
condutas impiedosas resultantes em maus tratos contra
animais vivos, submetidos a injustificáveis e inadmissíveis
angústias, dores, torturas, dentre outros atrozes sofrimentos
causadores de danosas leões corporais, de invalidez, de
excessiva fadiga ou de exaustão até a morte desumana da
indefesa vítima animal (BARBOSA, 2016, p. 165)
Precisa-se de efetividade nas legislação vigente , fortalecer nossos
dispositivos, com mais severidade em suas punições, pois ela é branda e abre portas
para mais casos ocorrerem, já que com isso tornaria a situação menos frequente,
educar pessoas e conscientiza-las que os animais também são seres de direito em
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nosso âmbito jurídico e deixar claro que existe punição e mostrando que os animais
precisam de uma vida com dignidade.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Segundo a Agência de Notícias de Direitos dos Animais (ANDA) (2013) sabese que se a mudança não partir do ser humano, não existirão modificações na forma
de tratamento de um animal, poderá com leis mais severas, amenizar, mas não irá
parar, a violência tem uma raiz e é justamente na raiz que devem ser tratados.
Os animais não possuem voz, não podem eles nos dizer o que está passando
ou o que está ocorrendo, ele sofre calado situações absurdas e tristes, o mais triste
ainda é saber que tudo isso pode ser causado por uma pessoa, ao qual muitas vezes
é depositada a confiança do animal, e o que eles precisam é de pessoas que deem
vozes a eles, que possa mostrar para as pessoas que tudo que é praticado contra
eles, pode ser punida se forma severa, que existem multas e leis que o protegem,
que possam por em pratica, mas não por obrigação, mas por respeito as normas
atinentes a eles, e que não só os adultos, mas que as crianças de hoje em dia possam
entender a real importância de um animal para que futuramente saibam cuidar e
valorizar os animais, pois até o homem desfruta de liberdade quando não comete
crime e os animais que não cometem crime nenhum? Por quais motivos sofrem?
Diante disso, sabemos que os animais possuem os mesmos direitos de existência e
assim como o ser humano almeja por liberdade os animais fazem o mesmo.
4.1. Direitos dos animais domésticos
É notória a superpopulação de animais abandonadas nas ruas, onde a apenas
a minoria é resgatada ou adotada, e com isso também fica clara a falta de interesse
e a carência da estrutura do Poder Público para o tratamento desta questão.
Conforme afirma Castro e Berro (2016) é clara, pois a falta de interesse e a
carência da estrutura do Poder Público para a resolução dos problemas que
envolvem a fauna doméstica urbana, caracterizada pela falta de políticas públicas
concretas, destinadas à resolução desses problemas, até porque as leis são
parcialmente aplicadas e parcialmente, ou pelo desconhecimento do executor ou
pela irrelevância do assunto.
Porém, apesar disto também se constata que os animais domésticos estão
fazendo cada vez mais parte das famílias, onde em alguns casos casais optam por
não terem filhos e sim oferecer todo o seu afeto e cuidado a animais, onde neste
contexto se vê uma nova de família na sociedade onde é necessário compreende-la
e aceite esta relação de afeto e amor.
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Assim afirma Leandrini (2016) “A família pluriespécie é aquela que advém do
afeto, da convivência, em que os laços que os unem não são os consanguíneos, mas
os de carinho. “
Neste contexto se torna necessário que o ordenamento jurídico tutele esses
novos arranjos familiares para que se possa buscar respaldo jurídico para solucionar
problemas existentes tanto na questão das dissoluções dessas famílias como para a
proteção destes animais.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Também se verifica na atualidade o fato cada vez mais recorrente da formação
de associações para a defesa e proteção dos animais, onde estas lutam a contra a
idéia do especismo.
Segundo Singer (2010) “É a capacidade de domínio sobre as outras
espécies[...] Os animais são incapazes de exigir a própria libertação, ou de protestar
contra as condições que lhes são impostas. Os humanos têm o poder de continuar a
oprimir outras espécies para sempre, ou até tornar este planeta inadequado aos seres
vivos.”
Muito embora não se observe a real proteção e inserção dos animais no
ordenamento jurídico, os seus direitos foram reconhecidos pela UNESCO em
Bruxelas, na Bélgica. Nessa oportunidade, proclamou-se a Declaração Universal dos
Direitos Animais, tratando em seu art. 6º, dos animais de companhia, que devem ter
o direito natural à vida digna (RIBEIRO, 2011)
Porém, é necessário que se reconstrua os conceitos e as regras impostas pela
sociedade e relação aos animais, tendo em vista que a lei evolui a todo momento e
é necessário atribuir dignidade e proteção aos animais, onde a visão de que o animal
é um ser submisso deve ser eliminada da sociedade. Porém para isso é necessário
que a legislação forneça meios eficazes, pois apesar da Constituição garantir
proteção jurídica, não se observa a sua eficácia no momento de necessidade dos
animais.
Ainda que, o Código Civil enquadre os animais como bens
móveis, a Constituição Federal garante proteção em relação à
violência animal, o que está disposto no art. 225, §1º, inciso VII,
onde prevê a proteção e incumbe ao poder público à devida
garantia desse direito. A Lei 9.605/98 em seu art. 32, caput,
criminalizou a prática de atos cruéis aos animais, porém, não
parece causar nenhuma imposição de respeito, visto que, a
sociedade não teme o que prevê o dispositivo, demonstrando
sua ineficácia. Desta maneira, observa-se que o constituinte se
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preocupou em garantir proteção aos animais, editando leis
para que isso fosse eficaz, contudo, há de se considerar, que
existe uma enorme barreira entre o que é praticado e o que
dispõe a legislação. Vale lembrar que foi somente no século XX
que as leis vieram para garantir proteção aos animais. No Brasil,
foi a partir do Decreto Federal nº 24.645/34, que
posteriormente, tornou-se contravenção penal, disposta no art.
64 da LCP, e bem depois crime ambiental, a partir da Lei
9.605/98, art. 32, com amparo constitucional, conforme
previsto no art. 225, da CF. (LEANDRINI, 2016)
Desta forma somente a intervenção do poder público para a cessão da
crueldade praticadas aos animais e para que a sociedade aceite os animais de forma
pacificadora e tranquila eximindo o pensamento de subordinação.
O indivíduo no decorrer da evolução terrestre, sente-se
superior as demais espécies que habitam o planeta,
contribuição está dada pela cultura filosófica surgida na Grécia
que conduziu o ser humano ao centro do mundo, permitindo
o surgimento do antropocentrismo, onde se consideram os
detentores de todos os seres Contudo, esquecem-se que os
animais são detentores de direitos a eles inerentes e que
também são habitantes do mesmo planeta que vivem os
humanos, e esse respeito aos direitos é o mínimo que se espera
da humanidade (ALMEIDA, 2013).
Por este motivo a doutrina jurídica precisa sempre evoluir, se libertando de
conceitos ultrapassados, buscando assim atender os anseios da humanidade,
permitindo desta forma que os animais tenham seus direitos garantidos e
reconhecidos, deixando de ser propriedade e em segundo plano passando a observar
mais a sua capacidade sensitiva e como parte da sociedade e de uma família.
4.2. Animal não é “coisa”
No dia 08 de agosto de 2019, o senado aprovou o projeto de Lei (PLC
27/2018) que cria um regime jurídico especial para os animais. O projeto de Lei tem
como característica classificar os animais como seres sencientes, ou seja, passíveis de
sofrimento.
De acordo com o portal Migalhas (2019), esclarece que o projeto de Lei:
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O PLC 27/18 estabelece que os animais passam a ter natureza
jurídica
sui
generis,
como
sujeitos
de
direitos
despersonificados. Eles serão reconhecidos como seres
sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional
e passíveis de sofrimento. (MIGALHAS, 2019, pg.1)
Portanto, com essas mudanças na legislação brasileiro os animais ganham
proteção do Estado, e justiça nos crimes de maus-tratos cometidos à eles.
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Vale ressaltar que a Constituição Federal já tem os animais não humanos
como seres sencientes, ou seja, capazes de sentir, uma vez que cita como obrigação
do poder público protegê-los de crueldade.
Isso é o que diz o Art. 225, Inc. VII: “Proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” (CF, 1988)
De acordo com a PL Nº 27/2018, mais precisamente no art. 3º, alude que:
Art. 3º. Os animais de estimação possuem natureza jurídica
sui generis, os quais devem gozar e obter tutela jurisdicional
em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa.
Parágrafo único. Esta lei não afetará práticas culturais
reconhecidas como patrimônio cultural.
Sendo assim, o projeto Lei propõe que os direitos fundamentais dos animais
também sejam resguardados, uma vez, que são seres passiveis de sentimentos e dor,
portanto, devem ser tratados com respeito e dignidade, mas ao mesmo tempo que
a Lei tenta proteger esses animais (principalmente os domésticos) a proposta de Lei,
Data Vênia, é contraditória, que ao permitir que práticas de crueldade, camuflada de
CULTURA, sejam realizadas, por exemplo; rodeios.
Esse tipo de evento, chamado de cultural, não é diferente dos maus-tratos
domésticos, uma vez, que nesses rodeios os animais são torturados até a morte, para
levar diversão ao público. Quem em sã consciência acha divertido a tortura de um
ser que também sangue? Ao meu ver! Somente alguém frio e psicopata vê diversão
nesse tipo de evento.
Mas é importante lembrar, que este projeto de lei foi um grande passo até o
presente momento, visto que os animais estão tendo visibilidade, e que ainda
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existem pessoas que se importam e amam esses seres que só nos trazem alegria e
amor.
Vamos brigar e lutar para que a cada dia a legislação se torne mais rigorosa
em combater crimes contra os animais domésticos e outros, para que esses
criminosos paguem por suas barbáries e os animais possam viver livres da maldade.
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FIGURA 1: animal não é coisa.

FONTE: SENADO FEDERAL
CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento desta pesquisa na prática, constatou-se que muitos
animais sofrem com maus tratos e atos de crueldade, e que aplicação da lei ainda é
muito precária. Nota-se, portanto, que os seres humanos, embora estejam evoluindo
no que tange a proteção dos animais, ainda criam leis que regulamentam situações
em que é possível a exploração de animais.
Verificou-se que a legislação vigente é bem direta no que tange ao direito os
animas, onde além do tema possuir uma legislação especifica, a mesma é clara e
rígida com os agressores de animais.
Esta pesquisa elencou algumas práticas de maus tratos aos animais, como o
abandono e escravização de animais domésticos, rodeio, crueldade com cães e gatos,
o crime de tráfico de animais, que é uma das práticas mais lucrativas para os
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infratores e a mais combatida no Brasil. Com o estudo dessas práticas, vimos as suas
respectivas penas, e leis que regulamentam suas punições.
Com isto conclui-se que há necessidade do aprimoramento das leis que
protegem os animais bem como as sanções para tais atos mais compatíveis com sua
gravidade, pois por mais que haja leis e normas que os protejam, estes seres ainda
estão à mercê do egoísmo e da maldade humana, sem terem recurso para se
defender e requerer uma vida com mais respeito e dignidade.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Jeovaldo da Silva. Proteção aos Animais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande,
XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: Acesso em: out. 2020;
ANDA. Agência de Notícias de Direitos dos Animais. Disponível em:
www.anda.jor.br/2016/02/o-que-entendemos-por-direitos-animais/. Acesso em out,
2020;
ARGOLO, Tainá Cima. Animais não humanos encarados como sujeitos de direitos
diante
do
ordenamento
jurídico
brasileiro.
Disponível
em:
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/taina_ci
ma_argolo.pdf. Acesso em: out de 2020;
AURÉLIO.
Dicionário
On
Line
Aurélio.
Disponível
https://dicionariodoaurelio.com/violencia. Acesso em: out de 2020;

em:

BARBOSA, Márcio Cândido. A influência do direito penal aos maus tratos dos
animais domésticos. Rev Saber Acadêmico, v. 22, 2016;
BRASIL, Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. Planalto, 1988;
BRASIL, Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934. Casa Civil, 1934;
BRASIL, Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Planalto, 1998;
BRASIL, Lei nº 5.197 de 3 de janeiro de 1967. Planalto, 1967;
CASTRO, Cristina Veloso de. BERRO, Maria Priscila Soares. Da tutela jurídicoambiental dos animais domésticos. In: Biodireito e direito dos animais I –
CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, 2016;

769

www.conteudojuridico.com.br

LEANDRNI, Caroline Silva. Do bem-estar dos animais domésticos:
reconhecimento da família pluriespécie e a aguarda. In: Biodireito e o direito dos
animais. II – CONPEDI. Florianópolis, CONPEDI, 2016;
RIBEIRO, Alessandra Ferreira de Araújo. Cães domesticados e os benefícios da
interação. Revista Brasileira de Direito Animal. Ano 6, vol. 8, jan/jun2011. p. 250;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010;

770

www.conteudojuridico.com.br

DELAÇÃO PREMIADA NO INSTITUTO PENAL BRASILEIRO
WAGNER

LOPES

DE

ARAÚJO:

Acadêmico de Direito no Centro
Universitário
Luterano
de
Manaus
(CEULM/ULBRA

RUBENS ALVES DA SILVA[1]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

(orientador)
Resumo: O instituto da Delação Premiada é de grande importância na estrutura do
Direito Penal Brasileiro, pois é o instrumento que vem sendo usado para o combate
à criminalidade organizada e tem desestruturado grandes organizações ilícitas. Nesse
contexto, este artigo visa estudar sua origem e sua aplicabilidade na atualidade.
Palavras-chave: Direito Penal. Delação Premiada. Crime Organizado. Aplicabilidade.
Abstract: The institute of Delation Awarded is of great importance in the structure
of Brazilian Criminal Law, as it is the instrument that has been used to fight organized
crime and has disrupted illicit associations. In this context, this article aims to study
its origin and its applicability today.
Keywords: Criminal Law. Delation Awarded. Organized crime. Applicability
Sumário: Introdução.1.Evolução da Delação Premiada no Direito Brasileiro.
2.Conceito. 3. Delação Premiada na Atualidade. Conclusão. Referências.
Introdução
Este artigo aborda a Delação Premiada no Direito Penal Brasileiro, trazendo ao
leitor uma visão geral desde o seu surgimento, inovações e peculiaridades desde a
vigência da constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com foco na sua
importância para o combate a criminalidade organizada.
Essa ferramenta Penal baseia-se na colaboração do réu que resolve entregar
às autoridades competentes, informações importantes do crime cometido, de sua
estrutura organizacional, do caminho dos recursos financeiros, pessoas envolvidas e
qualquer informação que contribua para que seja desvendada os crimes. Em
contrapartida, o Estado concede benefícios ao réu, que vão desde a redução de pena
podendo até receber o perdão judicial.
Este trabalho se utiliza de pesquisa bibliográfica de autores que estudam o
tema assim como a análise das leis com objetivo de entender a origem e
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desenvolvimento da Delação Premiada no ordenamento jurídico brasileiro, assim
como sua aplicabilidade na atualidade.
1. EVOLUÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO
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Apesar de ter existido no Livro V das Ordenações Filipinas, No Brasil a delação
premiada surgiu como lei pela primeira vez através da Lei de Crimes Hediondos ( Lei
8072 de 25 de julho 1990), quando reduzia até a dois terços a pena do réu, conforme
parágrafo único de seu artigo 8º, que diz:
O participante e o associado que denunciar à autoridade
o bando
ou
quadrilha,
possibilitando
seu
desmantelamento, terá a pena reduzida e um a dois terços.
Posteriormente, a Lei 9.034 de 3 de maio de 1995 (Lei do Crime Organizado)
que foi revogado pela Lei 12.850 de 2013, também previa a delação premiada em
seu art 6º, que dizia:
Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será
reduzida de um a dois terços, quando a colaboração
espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações
penais e sua autoria.
Em seguida a Lei 9.269 de 2 de abril de 1996, altera o Código Penal Brasileiro e
introduz o parágrafo 4º ao artigo 159 (crime de extorsão mediante sequestro) do
referido Código Penal, que diz:
Se o crime é cometido em concurso, o concorrente
que o denunciar à autoridade, facilitando a
libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida
de um a dois terços.
A lei 9.613 de 3 de março de 1998, também previa a delação premiada em seu
parágrafo 5º do artigo 1º, tendo sua redação alterada pela lei 12.683 de 9 de julho
de 2012 que diz:
A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e
ser cumprida em regime aberto ou semiaberto,
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou
substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva
de direitos, se o autor, coautor ou partícipe
colaborar espontaneamente com as autoridades,
prestando esclarecimentos que conduzam à
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apuração das infrações penais, à identificação dos
autores, coautores e partícipes, ou à localização
dos bens, direitos ou valores objeto do crime.
A lei 9.807 de 13 de julho de 1998 traz medidas de proteção à vítima e
testemunha e confere a proteção a quem colaborar com o Estado, como se observa
no artigo 1º da referida lei que diz:
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As medidas de proteção requeridas por vítimas ou
por testemunhas de crime que estejam coagidas
ou expostas a grave ameaça em razão de
colaborarem com a investigação ou processo
criminal serão prestadas pela União, pelos Estados
e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas
competências, na forma de programas especiais
organizados com base nas disposições desta Lei.
A lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas) em seu artigo 41, também
previu a delação premiada quando diz:
O indiciado ou acusado que colaborar
voluntariamente com a investigação policial e o
processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação
total ou parcial do produto do crime, no caso de
condenação, terá pena reduzida de um terço a dois
terços.
Atualmente a Lei 12.850 de 2 agosto de 2013 (Lei de Crime Organizado), é quem
traz maiores inovações no instituto da delação premiada como será abordado em
seguida.
2. CONCEITO
A delação premiada é o mecanismo legal em que o réu, voluntariamente, faz
um acordo com o Estado brasileiro, oferecendo informações concretas que ajudem
a solucionar crimes, localizando coautores, vítimas, bens e dados de investigações
com objetivo de receber benefícios como redução de pena, mudança de regime,
extinção da pena e até mesmo o perdão judicial.
Nesse contexto, as informações prestadas pelo réu devem ser idôneas e não
podem ser parciais ou conter omissões. O réu deve prestar todas as informações que
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tem conhecimento, visto que serão confirmadas por outros meios de prova
disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro sob pena da perda dos benefícios.
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3. DELAÇÃO PREMIADA NA ATUALIDADE
A delação premiada no Brasil é um importante mecanismo de combate a
criminalidade e necessita de critérios para ser homologada pelas autoridades
competentes. Então o réu precisa, inicialmente, colaborar voluntariamente. Para que
tenha validade, a delação não pode ocorrer sob coação ou ameaça. Esse requisito
está presente no artigo 4º da Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013:
O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder
o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a
pena privativa de liberdade ou substituí-la por
restritiva de direitos daquele que tenha colaborado
efetiva e voluntariamente com a investigação e
com o processo criminal, desde que dessa
colaboração advenha um ou mais dos seguintes
resultados:...
Presente também no inciso IV do parágrafo 7º do artigo 4º Lei 12.850 de 2 de
agosto de 2013:
Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo,
serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo
termo, as declarações do colaborador e cópia da
investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o
colaborador, acompanhado de seu defensor,
oportunidade em que analisará os seguintes
aspectos na homologação:
IV - voluntariedade da manifestação de vontade,
especialmente nos casos em que o colaborador
está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.
A Colaboração do réu necessita também trazer resultado útil, ou seja, deverá
trazer informações que a Polícia e o Ministério Público não tenham e não consigam
desvendar os crimes por si só. Nesse contexto o artigo 4º da Lei 12.850 de 2 de
agosto de 2013 traz um rol de resultados a serem alcançados pela Delação Premiada,
como segue:
art 4º...
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I - a identificação dos demais coautores e
partícipes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão
de tarefas da organização criminosa;
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III - a prevenção de infrações penais decorrentes
das atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou
do proveito das infrações penais praticadas pela
organização criminosa;
V - a localização de eventual vítima com a sua
integridade física preservada.
De posse das informações que podem resultar nos objetivos do art 4º da lei da
Delação Premiada, as autoridades competentes faram o acordo com o réu. De acordo
com o §6 do art 4º da referida lei, Somente o Delegado de Polícia e o Ministério
Público poderão realizar o acordo de delação premiada que poderá ser homologada
somente Juiz.
Firmado o acordo, o réu apresenta todas as provas e não pode omitir nenhuma
informação. As autoridades utilizaram as informações prestadas como mecanismo
auxiliar e deveram buscar novas provas visto que nenhum procedimento penal
poderá se valer somente das informações prestadas pelo delator.
A delação Premiada deverá seguir formalidades conforme estabelece o art 6º
da Lei 12.850/2013, que diz:
Art. 6º O termo de acordo da colaboração
premiada deverá ser feito por escrito e conter:
I - o relato da colaboração e seus possíveis
resultados;
II - as condições da proposta do Ministério Público
ou do delegado de polícia;
III - a declaração de aceitação do colaborador e de
seu defensor;
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IV - as assinaturas do representante do Ministério
Público ou do delegado de polícia, do colaborador
e de seu defensor;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

V - a especificação das medidas de proteção ao
colaborador e à sua família, quando necessário.
A delação premiada deverá apresentar os benefícios que o réu receberá,
conforme o art 4º da Lei 12.850/2013, poderá ser concedido o Perdão Judicial ao réu;
poderá ser reduzido em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou, ainda, substituí-la
por restitiva de direitos;
Cumprida todas essas formalidades a Delação Premiada estará ápta a ser
homologada pelo juiz competente. Após homologação, o réu apresentará todas a
provas prometidas na delação premiada e juiz avaliará seu conteúdo sentenciando
sobre a real contribuição do réu, conferindo ou não o proveito na investigação em
curso.
Conclusão
No decorrer dos anos, o instituto da Delação Premiada no Brasil vem sofrendo
diversas transformações e a sociedade através de seus representantes no Legislativo
vem aprimorando sua aplicabilidade.
Este trabalho buscar esclarecer que, apesar das polêmicas em torno do tema, a
Delação Premiada demonstra que pode ajudar a Justiça a solucionar crimes que
jamais seriam solucionados ou se quer seriam cogitados, a exemplo de grandes
operações como Operação Lava Jato que trouxe para a sociedade um exemplo de
como o crime organizado pode se instalar dentro do Estado e de como é difícil
combater essa prática sem mecanismos como a colaboração de membros do crime
organizado.
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RESUMO: A Lei Maria da Penha, embora constitucional, tem sido alvo de diversos
debates sociais e jurídicos devido a sua aplicabilidade. É inegável o histórico da
violência doméstica no Brasil, assim como é óbvio os avanços trazidos pela lei em
comento no que tange ao enfrentamento deste tipo de violência. Com o intuito de
combater a violência doméstica e familiar, o legislador definiu mecanismos
intitulados de medidas protetivas de urgência, as quais possuem caráter preventivo
e protetivo. São medidas temporárias que perduram enquanto houver situações de
ameaças ou agressões contra a mulher. O estudo realizado possibilitou concluir que
as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha constituem uma violação
ao ordenamento jurídico brasileiro, pois ocorre a inobservância do princípio do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV
e LV do art. 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988, pois ao buscar a proteção
da mulher vítima de violência doméstica tem atribuído maior rigor ao autor da
infração penal, levando a equivocada aplicação da Lei nº 11.340/2006, quando impõe
ao suposto agressor não apenas a necessidade de se defender, mas também, de arcar
com o ônus à prova de inocência.
Palavras-chave: Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Princípios constitucionais.
ABSTRACT: The Maria da Penha Law, although constitutional, has been the subject
of several social and legal debates due to its applicability. The history of domestic
violence in Brazil is undeniable, as well as the advances brought by the law in
comment regarding the confrontation of this type of violence is obvious. In order to
combat domestic and family violence, the legislator has defined mechanisms called
urgent protective measures, which are preventive and protective. These are
temporary measures that last as long as there are situations of threats or aggressions
against women. The study made it possible to conclude that the urgent protective
measures of the Maria da Penha Law constitute a violation of the Brazilian legal
system, as there is a failure to observe the principle of due process, the adversary and
778

www.conteudojuridico.com.br

the broad defense, provided for in items LIV and LV of art. 5 of the Federal
Constitution of Brazil of 1988, because when seeking the protection of the woman
victim of domestic violence, she attributed greater rigor to the perpetrator of the
criminal offense, leading to the mistaken application of Law nº 11.340 / 2006, when
it imposes on the alleged aggressor not only the need to defend themselves, but also
to bear the burden of proof of innocence.
Keywords: Domestic violence. Maria da Penha Law. Constitucional principles.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

SUMÁRIO: Introdução. 1. Violência Doméstica no Brasil. 1.1 Principais aspectos
históricos e conceituais da violência doméstica no Brasil. 1.2. O advento da Lei Maria
da Penha. 2. As Medidas Protetivas de Urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.
2.1. Lei Maria da Penha e sua configuração jurídica. 2.2. As medidas protetivas de
urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. 3. A inobservância do princípio do
contraditório e da ampla defesa na aplicação diferida das medidas protetivas de
urgência para o suposto agressor. 3.1. Princípio do contraditório e da ampla defesa.
3.2. As implicações para o suposto agressor da inobservância do princípio do
contraditório e da ampla defesa na aplicação das medidas protetivas de urgência.
Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
No Brasil, a violência doméstica é um fenômeno não contemporâneo que se
constitui como uma realidade crescente. A partir da Lei Maria da Penha emergiram
mecanismos que deram celeridade processual e maior empenho na elaboração de
Políticas Públicas que propiciaram mudanças efetivas no atendimento as mulheres
vítimas deste tipo de violência. No entanto, a referida lei se mostra imbuída de
lacunas que possibilitam o deturpamento de sua finalidade precípua, podendo levar
a má-fé, à leviandade e a devaneios obtusos e maliciosos em atos de mulheres
supostamente vítimas de violência doméstica, acarretando injustiças por vezes
irreparáveis.
Hodiernamente, os ditames legais referentes as medidas protetivas de
urgência da Lei em tela, ainda causa discussões pertinentes junto aos operadores do
Direito, persistindo pontos polêmicos quanto a aplicação diferida do princípio
constitucional do devido processo legal, para que não se concretize o ilícito e o dano
ao bem jurídico protegido.
A não exigência de um lastro probatório mínimo da Lei Maria da Penha, tem
levado a aplicação de inúmeras medidas protetivas de urgência, que instituem
medidas de afastamento para garantir a segurança das vítimas. Isso ocorre por
desconsiderar o princípio da taxatividade, que preconiza a garantia de que a lei seja
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taxativa, ou seja, clara em sua redação. No entanto, a referida lei, traz em seu bojo
um rol de condutas acentuadamente abertas, que violam o princípio da taxatividade,
evidenciando uma lacuna que permite que homens sejam penalizados, sem
considerar o fato.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Diante do exposto, este estudo partiu da hipótese de que direitos
fundamentais assegurados pela Constituição Federal do Brasil de 1988 como o
do contraditório e da ampla defesa estão sendo inobservados na aplicação das
medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha.
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal analisar a
importância da observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na
aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Para tanto
foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) Verificar os principais
aspectos históricos e conceituais da violência doméstica no Brasil e da Lei Maria da
Penha; b) Caracterizar as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha; e
c) Identificar as implicações da inobservância do princípio do contraditório e da
ampla defesa na aplicação diferida das medidas protetivas de urgência para o
suposto agressor.
Assim, o presente estudo se justifica pela necessidade de se ampliar as
discussões acerca da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
no âmbito das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Trata-se de
uma temática instigante que se apresenta de forma plurifacetada e complexa, cujas
discussões e análises perpassam por estudos minuciosos sobre direitos e princípios
fundamentais, segurança jurídica, punição, dentre outros.
No entanto, não se tem a pretensão de exaurir todas as indagações que
permeiam o assunto, ao contrário, busca-se o aprofundamento e apreensão de
novos conhecimentos, os quais podem contribuir com acadêmicos, estudiosos e
profissionais da área do Direito e áreas afins, que buscam sempre pela apropriação
de conhecimentos aplicáveis à prática profissional.
A pesquisa proposta foi fundamentada no método dedutivo, que segundo a
acepção clássica, consiste no método que parte do geral para o particular. Sendo
assim, “[...] por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de
análise do geral para o particular, chega a uma conclusão” (PROVDANOV; FREITAS,
2013, p. 27).
A pesquisa bibliográfica foi definida para o estudo por se consubstanciar no
procedimento mais adequado, pois segundo Lakatos e Marconi (2017, p. 17) consiste
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no “[...] levantamento de toda a bibliografia já publicada, em livros, revistas,
publicações avulsas e imprensa escrita”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A pesquisa teve o aporte teórico metodológico ancorado na legislação,
posicionamentos jurisprudenciais, em renomados doutrinadores e estudiosos sobre
o tema. Para tanto, as pesquisas serão realizadas em bancos de dados científicos e
jurídicos a partir do cruzamento de palavras-chave principais como “violência
doméstica”, “Lei Maria da Penha”, “medidas protetivas de urgência”, “princípio do
contraditório e da ampla defesa”, “devido processo legal”.
1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL
1.1 Principais aspectos históricos e conceituais da violência doméstica no Brasil
A violência está presente na sociedade desde os primórdios da civilização,
sendo uma característica lamentável que parece acompanhar a narrativa da história
humana. Embora seja complexa a definição do conceito de violência por envolver
diversos aspectos, Lima (2013) a define como
[...] um fenômeno extremamente complexo que afunda suas
raízes na interação de muitos fatores biológicos, sociais,
culturais, econômicos e políticos cuja definição não pode ter
exatidão científica, já que é uma questão de apreciação. A
noção do que são comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, ou
do que constitui um dano, está influenciada pela cultura e
submetida a uma continua revisão à medida que os valores e
as normas sociais evoluem (p. 54).
A noção de violência perpassa por deslocamentos semânticos no âmbito de
políticas públicas, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais sendo
necessário estudos contínuos com o intuito de apreender tais categorias.
A violência, em sua essência, pode ser definida como atos de desigualdade
hierárquica que tem como objetivo a dominação, a opressão e a exploração,
cometida por um agente em superioridade à outro em dominação (GUIMARÃES;
PEDROZA, 2015).
Em relação à mulher, tem sido cada vez mais discutido os desdobramentos
da violência que se expressa através da violência doméstica, violência familiar,
violência conjugal e violência obstétrica, que tem sido apontada como um tipo de
violência em razão do gênero, dentre outras, que conduzem a reflexões mais
profundas.
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Insta lembrar que a violência de gênero tem origem na sociedade patriarcal,
androcêntrica, onde existiam a definição prévia dos papéis a serem desenvolvidos
pelos homens e mulheres. Neste contexto, evidenciava-se que desde os primórdios
da cultura Ocidental o homem pertencia ao contexto público enquanto a mulher, ao
universo privado, cabendo-lhe o cuidado da família e as tarefas
domésticas (MACHIAVELLI; SOUZA, 2015).
A violência de gênero, caracterizada por Fonseca et al. (2018), como atos
violentos destinados a mulher sob a justificativa de ser do sexo feminino, foi e ainda
é alvo de grandes discussões e lutas. Inserida na violência de gênero há de ser
ressaltada o mais típico dos casos, a violência doméstica.
No entanto, considerando os objetivos deste estudo, nos aprofundaremos
na violência doméstica, que se constitui como um fenômeno múltiplo, complexo e
não contemporâneo. Guimarães e Pedroza (2015) destacam que por muitos anos a
prática de atos de violência contra a mulher foram vislumbrados pela sociedade
como atos de interesse familiar, não cabendo a sociedade interferir nesta esfera, o
que acarretou percalços na identificação e legitimação dos tipos de violência que as
mulheres estão propensas.
Para Batista (2016), a violência doméstica se consubstancia como atos
violentos cometidos por pessoas próximas a mulher, e preferencialmente dentro do
lar. Trata-se de um tipo de agressão de difícil identificação, uma vez que ocorre em
ambiente privado e, por ter como agente causador uma pessoa de relações próximas,
a vítima pode se sentir coagida e envergonhada a formalizar denúncias.
Ao relacionar a violência doméstica com a relação íntima da mulher com um
homem, é salutar diferenciar que esta prática não necessariamente implica em
violência voltada ao relacionamento íntimo em si, sendo este último um tipo ainda
mais específico de agressão, a violência conjugal, mas sim ampliar a outros tipos de
violência como os citados na lei.
As classificações dos tipos de violência doméstica também apontam uma
diversidade de aspectos que devem ser considerados, uma vez que este tipo de
violência vão desde as agressões físicas e sexuais até as formas que não deixam
marcas no corpo da vítima, como a violência psicológica, a moral e a
patrimonial (QUEIROZ; CUNHA, 2018).
De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público (2018), os
fenômenos e as relações sociais estão entrelaçados a este tipo de agressão, uma vez
que são atos cometidos por pessoas do círculo social e da dinâmica familiar da
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mulher, sendo motivados em sua maioria por fatores que podem estar relacionados
a razões sociais.
Santos e Witeck (2016) afirmam que 60% dos casos de violência doméstica
sofrido por mulheres são causados por homens que possuem algum relacionamento
íntimo com a vítima, como namorado, marido, ex-marido ou companheiro. De
acordo com Neme e Sobral (2019), no Brasil quase 60% da população relatam ter
visto situações violência contra mulheres no decorrer dos últimos 12 meses.
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Frente ao crescimento dos casos de violência doméstica no Brasil, a Lei Maria
da Penha (Lei nº 11.340/2006) é considerada um marco legislativo, por estabelecer
mecanismos para coibição deste tipo de violência, a qual se configura como violação
dos direitos fundamentais da pessoa humana, conforme art. 5º da Constituição
Federal do Brasil de 1988.
1.2 O advento da Lei Maria da Penha
O diploma legal foi assim denominado em alusão a biofarmacêutica Maria
da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica e familiar no ano de 1983,
tendo repercussão nacional e internacional. O crime foi cometido por seu
companheiro, que tentou assassiná-la por duas vezes (por arma de fogo e por
eletrocussão e afogamento), deixando-a paraplégica e com outras sequelas. No
entanto, evidenciou-se um descaso sobre a questão, pois a condenação do agressor
só ocorreu após dezenove anos e, sua prisão em 2002, tendo durado apenas dois
anos em regime fechado (SILVA, 2019).
Destaca-se que o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e o
Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), juntamente
com Maria da Penha, conseguiram após 19 anos de omissão, formalizar denúncia
junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que até então não
havia acatado nenhuma denúncia sobre este tipo de violência. Neste ínterim, O Brasil
foi condenado pela inércia da Justiça brasileira, sendo recomendado, de imediato a
adotar políticas capazes de garantir o direito à integridade física, moral e emocional
da mulher.
Sobre isto, Silva, Seabra e Soares Júnior (2016), elucidam resumidamente que
A busca pela ruptura dessa ação-compreensão se deu através
do Feminismo, que se divide, historicamente, em três Ondas
que se iniciam na época do Iluminismo e perpassam alguns
séculos, até chegarem ao século XX no mundo ocidental. A
primeira onda tem as suas raízes datadas do final do século
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XVIII, sendo inspirada, portanto, pelos ideais de liberdade,
igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, perpassando
o século XIX e chegando ao século XX quando do direito ao
voto. Essa onda vai questionar o que havia de mais presente na
sociedade da época. Logo, a estrutura patriarcal, e, assim, a
estrutura sexista da sociedade e, consequentemente, o
fundamento na natureza. E se há esse questionamento, o que
se busca é a igualdade, sobretudo, de participação no espaço
público (p. 303).
Sendo assim, evidencia-se que a Lei Maria da Penha é resultado de uma luta
das mulheres por uma legislação mais categórica contra histórias de dominação e
agressão masculina. A referida lei é considerada como uma das conquistas femininas
mais marcantes deste século, vista pela ONU no ano de 2016, uma das três melhores
legislações do mundo contra este tipo de violência.
Trata-se de uma lei federal que foi sancionada devido à violência contra a
mulher. A lei foi fortalecida com as recomendações Convenção Interamericana para
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ocorrida no ano de 1994, na cidade de
Belém/PA e na Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher realizada no ano de 1979, das quais o Brasil é
signatário (BRASIL, 2016).
Guimarães e Pedroza (2015), assinalam que o movimento feminista no Brasil,
em meados do século XX, trouxe uma contribuição plausível para a discussão a
conquista de visibilidade a violência de gênero, trazendo à tona os atos praticados
em especial dentro do lar, principalmente pelo companheiro da vítima.
A partir da migração das mulheres para os espaços públicos fabris, em
decorrência da consolidação do sistema capitalista de produção, começaram a se
evidenciar as reinvindicações, as quais só foram legitimadas após o sufrágio feminino
e o movimento feminista. No entanto, mesmo com várias conquistas, a violação dos
direitos humanos das mulheres ainda prevalecia, sendo expressos nas variadas
formas de violência. Destaca-se que com o Movimento Feminista Brasileiro, a
violência passou a ter maior visibilidade enquanto fenômeno que ocorre no âmbito
familiar (MACHIAVELLI; SOUZA, 2015).
No ano de 2002, começou a ser elaborado por cinco organizações não
governamentais – ONG’s, o anteprojeto da Lei Maria da Penha. Em março de 2004
foi apresentado à Secretaria Especial de Política para as Mulheres (SPM), o
documento para a elaboração de um projeto de lei e, posteriormente ser enviado ao
Congresso Nacional. A partir daí o Presidente da República assinou o Decreto nº
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5.030, de 31 de março de 2004, o qual instituía o Grupo de Trabalho Interministerial
para elaborar proposta de medida legislativa e outros instrumentos para coibir a
violência doméstica contra a mulher. No mês de novembro do mesmo ano, o projeto
foi encaminhado ao Congresso Nacional (CARONE, 2018).
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No Congresso Nacional, teve como relatora a Deputada Jandira Feghali e
após a aprovação, o substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.559/2004 foi encaminhado ao
Senado Federal no dia 31/03/2006, o qual recebeu algumas modificações. E por
fim, no dia 07 de agosto de 2006, foi sancionada pela Presidência da República, a Lei
Maria da Penha, passando-se a observar avanços na legislação e nas políticas
públicas.
2 AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA
PENHA
2.1 A Lei Maria da Penha e sua configuração jurídica
O ordenamento jurídico brasileiro passou por profundas transformações
com o advento da Lei Maria da Penha que criou mecanismos para coibir a violência
contra a mulher, vedando inclusive a aplicação das penas que podiam ser cumpridas
através do fornecimento de determinadas quantidades de cestas básicas por tempo
estabelecidos, bem como das prestações pecuniárias.
Ao usar o termo violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha prevê a
proteção da entidade familiar e não somente da mulher, conforme o conceito
expresso na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher (1994).
A Lei Maria da Penha descreve a violência doméstica como atos cometidos
por pessoas no âmbito da unidade doméstica, da família e/ou que tenham qualquer
relação íntima de afeto. Sendo assim, o agressor é caracterizado por qualquer pessoa
que tenha convívio com a vítima, com ou sem vínculos familiares ou aparentados, ou
que tenham estabelecido relação conjugal, independente de oficialização ou
coabitação.
Ao analisar de forma mais detida, verifica-se na Lei Maria da Penha, traz um
rol exemplificativo das formas de manifestação da violência doméstica, in verbis:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a
mulher, entre outras:
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I - a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante,
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou
uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de
qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio,
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
Quando se trata dos crimes em razão do sexo, o Código Penal (Decreto-lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) elucida em seu art. 121, parágrafo 2º-A, que
“Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:
I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de
mulher.” O referido artigo de lei estabelece, inclusive, um paralelo entre o Feminicídio
(introduzido no Código em tela por meio da introduzido no Código Penal brasileiro,
por meio da Lei 13.104, de 9 de março de 2015) e a Lei Maria da Penha, ambas com
o objetivo de reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
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Gonçalves e Lenza (2016) esclarecem que ao contrário da Lei Maria da Penha,
onde é suficiente que a vítima seja a esposa, companheira e filha, para se caracterizar
como feminicídio é necessário que a agressão tenha como fator determinante o
gênero feminino. Contudo, por não se tratar do objeto deste estudo, não
aprofundaremos a discussão acerca do Feminicídio, enquanto circunstância
qualificadora do crime de homicídio e sua inclusão no rol dos crimes hediondos.
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Importante salientar que muito tem sido o debate social sobre a
constitucionalidade da Lei Maria da Penha, no entanto, firme é o entendimento
jurídico de que nada há de inconstitucional na lei referida lei, uma vez que se deve
tratar desigualmente os desiguais.
HABEAS CORPUS. [...] CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA
PEN[H]A. [...]. 1. Nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei
11.340/2006, é possível a caracterização de violência doméstica
e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos
tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e
afeto existente. 2. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado
de origem quanto a autoridade apontada como coatora
consignaram a existência da relação de vulnerabilidade a que
estava sendo submetida a mãe em relação às filhas agressoras,
circunstância que justifica a incidência da Lei Maria da Penha.
3. A desconstituição de tal entendimento demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é
vedada na via eleita. 4. Habeas corpus não conhecido. [Habeas
Corpus HC 277561 / AL – STJ]. (BRASIL, 2014)
APELAÇÃO
LEI MARIA
DA
PENHA
INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - BUSCA DA
IGUALDADE SUBSTANTIVA - COERÊNCIA COM O PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. A ação afirmativa do Estado que busque a
igualdade substantiva, após a identificação dos desníveis
socioculturais que gere a distinção entre iguais/desiguais, não
se pode tomar como inconstitucional já que não lesa o
princípio da isonomia, pelo contrário: busca torná-lo concreto,
efetivo. [...]. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
[Apelação Criminal 1.0672.07.246006-2/001 – TJMG]. (BRASIL,
2008)
[...] O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do
tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem,
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harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a
proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a
cultura brasileira. [...] O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que
revela a conveniência de criação dos juizados de violência
doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da
competência normativa dos estados quanto à própria
organização judiciária. [...] O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a
afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a
Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no
§ 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a
obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a
violência no âmbito das relações familiares. Decisão O Tribunal,
por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou
procedente a ação declaratória para declarar a
constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Votou o Presidente, Ministro
Cezar Peluso. Falaram, pelo Ministério Público Federal (ADI
4424), o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral
da República; pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace
Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso;
pelo interessado (ADC 19), Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, o Dr. Ophir Cavalcante Júnior e, pelo
interessado (ADI 4424), Congresso Nacional, o Dr. Alberto
Cascais, Advogado-Geral do Senado. Plenário, 09.02.2012.
[ADC 19 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 09/02/2012 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno].
(BRASIL, 2012)
Torna-se indubitável que a mulher tutelada, passou a ter ao seu dispor
dispositivos legais para sua proteção, uma vez que a Lei Maria da Penha alterou o
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. A partir de
então, passou-se a observar alguns avanços na legislação e nas políticas públicas, a
qual alterou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.
Em suma, a Lei Maria da Penha criou uma série de medidas protetivas de
urgência – MPU, para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, propiciando os meios necessários para que possa viver sem violência física,
psicológica, sexual, moral ou patrimonial.
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2.2 As medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha
Previstas no art. 19 da Lei n° 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência
expressam um rol de mecanismos que têm como objetivo alcançar o ideário de
proteção e de igualdade entre homens e mulheres, pautados na perspectiva de que
a mulher é a parte hipossuficiente nos diversos tipos de relações, dentre as quais,
destaca-se as familiares e domésticas.
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Deste modo, estas medidas, cuja espécie é as cautelares de urgência,
propiciam o deferimento imediato de medidas pelo magistrado, mesmo quando o
inquérito policial não esteja concluído, conforme art. 5º do Código de Processo Penal.
Ocorre que por possuírem caráter civil, as medidas protetivas de urgência
são desvinculadas de um procedimento principal como inquérito policial, processo
penal ou civil, uma vez que possuem caráter satisfativo com o objetivo de evitar a
continuidade da violência e das situações favorecedoras, bem como, da proteção dos
direitos fundamentais e patrimoniais, devendo perdurar enquanto houver a
necessidade de proteger à vítima.
A lei em tela possibilita que as medidas protetivas sejam deferidas a
requerimento do Ministério Público, sendo dispensável, a priori, a apresentação de
outra documentação. Além disso, frente a uma suposta agressão, o magistrado pode
deferir ou indeferir, de imediato as medidas protetivas requeridas. Por se tratar de
um pedido de caráter cautelar emergencial, as informações prestadas sobre os fatos
que justificam o pedido, são narradas pela suposta vítima na notícia-crime mediata,
ou seja, de forma unilateral, o que nem sempre representa a realidade dos fatos e
em muitos casos, consistem em informações superficiais (SILVA; LIMA; GONÇALVES,
2016).
Neste sentido, no âmbito da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de
urgência buscam assegurar a proteção e igualdade de gêneros, considerando para
tanto, a hipossuficiência da mulher nas suas diversas relações, sejam sociais,
laborativas, familiares e domésticas, configurando-se em ações preventivas,
suspensivas ou impeditivas de contínuas práticas de violência contra a mulher no
contexto da unidade doméstica (QUEIROZ et al., 2015).
Sendo assim, as medidas protetivas de urgência visam coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, propiciando os meios necessários
para que possa viver sem violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.
Para fins didáticos, foram divididas em: Das medidas protetivas de urgência
que obrigam o agressor, que constam na Seção II, art. 22 da Lei 11.340/2006 e Das
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medidas protetivas de urgência à ofendida, versado na Seção III, art. 23 da mesma
lei, além do art. 24 que traz em seu bojo as medidas relacionadas à proteção
patrimonial dos bens da vítima (BRASIL, 2006).
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Frente ao exposto, cabe trazer à baila o comando normativo sobre as
Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor, exarado pelo art. 22 da Lei
11.340/2006:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de
imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as
seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação
e reeducação; e
VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de
atendimento individual e/ou em grupo de apoio (BRASIL,
2006).
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As medidas elencadas no art. 22 visam resguardar a integridade física e
psicológica da mulher vítima de violência doméstica. Tais medidas, obrigam o
suposto agressor a não apresentar condutas que coloquem a suposta vítima em
situações de risco.
No que tange às Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida, aponta-se que

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de
outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus
dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo
dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.
V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em
instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio,
ou
a
transferência
deles
para
essa
instituição,
independentemente da existência de vaga (BRASIL, 2006).
Mesmo após a imposição de medidas para punir o agressor, é possível a
aplicação de outras medidas com o intuído de proteger a ofendida, bem como
ampará-la pelo Estado.
O crime de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, estão
previstos no art. 24-A da Lei Maria da Penha:
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas
protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1º A configuração do crime independe da competência civil
ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
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§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade
judicial poderá conceder fiança.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras
sanções cabíveis.
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Observa-se que o art. 24-A da Lei Maria da Penha (incluído pela Lei nº 13.641,
de 2018), passa a considerar como crime a conduta do agente que descumprir tais
medidas protetivas, com previsão legal de pena.
Contudo, a natureza jurídica destas medidas tem sido questionada desde
que a Lei Maria da Penha (lei especial) entrou em vigor, pois segundo Queiroz et al.,
(2015), buscam “[...] contrapor ilícitos penais e cíveis, e que envolvem a participação
ativa dos Ministérios Públicos estaduais, de delegacias de polícia especializadas,
estabeleceram alterações no Código Penal, dentre outras inovações”. Além disso,
destacam que a Lei nº 11.340/2006 possui lacunas quanto à natureza, prazos,
recursos e procedimentos, mencionando somente a aplicação de forma subsidiária
dos Códigos de Processo Penal e Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente e
Estatuto do Idoso, verbo ad verbum:
Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas
cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica
e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos
de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica
relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não
conflitarem com o estabelecido nesta Lei (BRASIL, 2006).
A não previsão expressa da natureza jurídica das medidas protetivas de
urgência pela Lei Maria da Penha tem prejudicado a sua aplicabilidade, ocasionando
insegurança jurídica. O posicionamento doutrinário não é uniforme quanto a sua
natureza jurídica. A exemplo disso, Maria Berenice Dias (2012) afirma que tais
medidas possuem natureza cível, uma vez que:
Não se está diante de processo crime e o Código de Processo
Civil tem aplicação subsidiária (art. 13). Ainda que o pedido
tenha sido formulado perante a autoridade policial, devem ser
minimamente atendidos os pressupostos das medidas
cautelares do processo civil, ou seja, podem ser deferidas
‘inaudita altera pars’ ou após audiência de justificação e não
prescindem da prova do ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’
(p. 140).
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Enquanto Denílson Feitoza (2010) defende que as medidas protetivas de
urgência são ambíguas:
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Assim, firmamos um primeiro ponto: há procedimentos cíveis e
criminais separados, conduzidos por juízes com competência
cumulativa, cível e criminal, quanto à matéria violência
doméstica e familiar contra a mulher. As medidas protetivas,
por sua vez, são, conforme o caso, medidas cautelares
preparatórias, preventivas ou incidentes, como constatamos
por suas características e por interpretação sistemática com
outras leis. A mudança de denominação (“protetivas”) não lhes
retirou seu caráter. Por outro lado, há várias medidas protetivas,
na Lei 11.340/2006, que têm, de modo geral, caráter dúplice,
podendo ser utilizadas como medidas cautelares cíveis ou
criminais [...] (p. 626).
Feitoza (2010) assinala que no art. 22, IV e V; art. 23, III e IV, e art. 24, II, III e
IV estão contempladas as medidas de caráter cível e as de caráter penal estão no art.
22, I, II e III, “a”, “b” e “c”. Destaca-se que assim como não é pacífica o entendimento
dos doutrinadores, também não é unânime os posicionamentos jurisprudenciais.
Além disso, tem sido evidente a fragilidade procedimental da Lei Maria da
Penha, visto que não é imposto à suposta vítima, requisitos específicos para
representar o suposto agressor, sendo suficiente a vontade da suposta vítima em
realizar o registro de ocorrência perante autoridade policial. Uma vez deferida, as
medidas protetivas não apresentam prazo de duração.
Insta salientar que por possuir natureza emergencial, o requerimento de
medidas protetivas é, em muitos casos é despossuído de informações consistentes
dos fatos noticiados. A ausência de elementos verídicos e reais da realidade posta,
pode ocasionar impedimentos ao suposto agressor, conforme estabelecido no art.
22 da Lei Maria da Penha.
3 AS IMPLICAÇÕES PARA O SUPOSTO AGRESSOR DA INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
3.1 Princípio do contraditório e da ampla defesa
A Constituição Federal do Brasil (1988), norma jurídica fundamental e
soberana, é orientadora de todas as normas infraconstitucionais, que devem sujeitarse aos princípios nela contidos. Ao tratar dos princípios fundamentais, a Carta Magna
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preconiza em seu artigo 1º (I a V) que a República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político.
Tomando como norte a averbação de Silva (1989) e Reale (1999),
o princípio dentro do contexto de princípios fundamentais, é o mandamento nuclear
de um sistema e que princípios são enunciados lógicos admitidos como condição ou
base de validade das demais asserções que compõe dado campo do saber
(apud FREITAS, 2013, p. 21). Sendo assim, o Estado Democrático de Direito se propõe
a identificar, reconhecer e implementar os direitos fundamentais, tendo como uma
de suas colunas de sustentação a dignidade da pessoa humana e dos direitos à
liberdade.
Sobre isto, destaca-se que o § 1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988
estabelece a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais a fim de evitar a inobservância destes preceitos. Para Freitas (2013), no
orbe do processo penal, o constituinte abarcou na Carta Magna todos os quadrantes
que pudessem atingir a liberdade ou a dignidade do cidadão, e os alçou à categoria
de direitos ou garantias fundamentais expressas.
É importante salientar que a Lei Maria da Penha constitui norma processual
penal infraconstitucional, não excepcionando as regras de cunho constitucional, além
disso não define crimes, os quais são elencados no Código Penal e na legislação
penal especial. No entanto, ao buscar a proteção da mulher vítima de violência
doméstica atribui maior rigor ao autor da infração penal e, em muitos casos tem
ignorado princípios estabelecidos na Lei Maior, tais como o princípio do
contraditório e ampla defesa.
Frente ao exposto é importante apresentar o pensamento de Próton
(2018) que aduz:
A substituição da vontade originária do legislador pelo ativismo
judicial instala o risco à liberdade de inocentes, sujeitos a
abusos e à falsa imputação de crimes por mulheres em estado
de desequilíbrio emocional ou má-fé. A negligência
paradigmática da violência contra o homem, emanada das
afrontas na aplicação da Lei Maria da Penha, impede a
elucidação da violência doméstica e provoca outras formas de
violência ao negar direitos. O Direito não pode fechar os olhos
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às ilegalidades. A escusa de um crime não impede a
continuidade de outros (p. 28).
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No que cerne aos aspectos jurídicos, o contraditório e ampla defesa são
referendados na Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, o
qual leciona que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988). Todavia, mesmo com a aplicação em todos
os processos judiciais e administrativos, o direito de defesa é muitas vezes
postergado.
Nesse diapasão, a Carta Maior garante entre os direitos fundamentais, o do
devido processo legal, o contraditório, o direito à ampla defesa, e a prova está
inserida no conceito do devido processo legal, conforme art. 5º, incisos LIV, que
leciona que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”. O inciso LVI do mesmo artigo preconiza que “são inadmissíveis, no
processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (BRASIL, 1988).
3.2 As implicações para o suposto agressor da inobservância do princípio do
contraditório e da ampla defesa na aplicação das medidas protetivas de
urgência
A não observância dos princípios constitucionais tem levado a equivocada
aplicação da Lei 11.340/2006, quando impõe ao suposto agressor um viés “[...]
descartável, de objeto de vingança, incumbido de não apenas se defender, mas
também de arcar com o ônus à prova de inocência” (PRÓTON, 2018, p. 21).
Nota-se, portanto, que o deferimento das medidas protetivas sem a análise
das múltiplas vertentes afeta não somente os dois polos conflitantes, mas alcança,
quando existem, os filhos do casal. Frente ao exposto, torna-se essencial que a
palavra da suposta vítima não seja revestida automaticamente de veracidade
absoluta, sendo necessário subsídios que sustentem ou refutem a acusação
apresentada contra o suposto agressor. Sendo assim, o deferimento imediato das
medidas protetivas de urgência, sem o devido processo legal, pode conduzir a
desdobramentos irreversíveis, sobretudo para o acusado.
Insta destacar que o desvirtuamento da lei em tela, se constitui em
desrespeito às mulheres que realmente necessitam de proteção, em atentado contra
o funcionamento pleno da Justiça, em perturbação a luta diária por equidade de
mulheres dignas, além da violação dos diversos direitos dos supostos agressores,
entre esses a honra, a imagem, o patrimônio, a liberdade e a moral.
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Além disso, a referida lei não observa princípios constitucionais, doutrinários
e jurisprudenciais, como o da taxatividade que preconiza a garantia de que a lei seja
taxativa, clara em sua redação. Derivado do princípio da legalidade, o princípio da
taxatividade pressupõe que “[...] condutas típicas passíveis de punição com previsão
no Código Penal devem ser as mais bem elaboradas possíveis para que não restem
dúvidas no ambiente jurídico” (SILVA, 2017, p. 9).
Ao invés disso, a Lei 11.340/2006 se apresenta imbuída de condutas abertas
que descumprem o princípio da taxatividade, que se consubstancia como uma das
garantias do princípio da legalidade, o qual proíbe incriminações genéricas e
obscuras em virtude de a lei ser certa. A lacuna evidenciada na referida Lei tem
possibilitado a penalização de homens a partir da queixa-crime realizada pela
suposta vítima, desprendida muitas vezes, da realidade. Ocorre que a maioria das
denúncias decorrentes da lei tem seu enquadramento legal nos crimes de ameaça
(art. 147), injúria (art. 140), do Código Penal brasileiro (BRASIL, 1940), os quais são
isentos de vestígios físicos, o que dispensa a prova pericial.
A denunciação caluniosa, crime previsto no art. 339 do Código Penal, tem
retratado uma problemática contemporânea vivenciada por muitos magistrados, que
é o descumprimento do devido processo legal, inobservância da presunção de
inocência, da legalidade e da dignidade da pessoa humana, quando sem indícios
mínimos de autoria e materialidade, surge a presunção de culpa, que tem resultado
em indiciamentos sem instrução probatória mínima.
De acordo com a jurisprudência, a denunciação caluniosa se consubstancia
em “Crime formal que se consuma no momento em que o agente motiva,
desnecessariamente, a instauração de algum dos procedimentos previstos no art. 339
do Código Penal” (TJSC, ACr 2010.026597-5, Rel. Des. Subst. Roberto Lucas Pacheco,
DJSC 6/8/2010, p. 433).
Evidencia-se que, após a representação, algumas denunciantes se
arrependem ou tomam conhecimento sobre as sanções penais e se retratam antes
da sentença. No entanto, quando se trata de crimes de ação penal pública
condicionada a representação, a retratação se dá em juízo, antes do recebimento da
denúncia, em audiência específica, a exemplo disso, tem-se o crime de ameaça
previsto no art. 47 do Código Penal. Quando ocorre a retratação com o intuito de
evitar as sanções, movimenta-se a máquina do Estado com o objetivo de assegurar
proteção à falsa vítima tem-se uma ação penal da denunciação caluniosa pública
incondicionada, não dependendo, portanto, da manifestação do acusado.
Outro ponto a ser destacado é que quando ocorre a denunciação caluniosa,
fica evidente o uso dos mecanismos da Lei Maria da Penha para fins de vingança e
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obtenção de vantagens, induzindo a Polícia e o Judiciário a erros que refletem
diretamente na vida do suposto agressor.
Óbvio que quando a falsidade é revelada, a pessoa responsável pela
acusação falsa é indiciada e processada à luz do art. 339 do Código Penal, ipsis litteris:
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Dar causa à instauração de investigação policial, de processo
judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito
civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
[...]; (BRASIL, 1940).
A denunciação caluniosa, por ser classificada como um crime comum e de
natureza formal, podendo ser praticado por qualquer pessoa, visto que não se exige
nenhuma condição especial para sua efetivação e, por assim ser, qualquer pessoa
pode ser vítima. Além daquele(a) prejudicado(a) pela denúncia, também se considera
como vítima o Estado, que teve sua máquina do judiciário movimentada de forma
desnecessária.
É importante realçar que
Pode o crime de denunciação caluniosa ser cometido mediante
ação ou omissão do agente ― pode, portanto, ser comissivo
ou omissivo ― e a ação penal é de iniciativa pública
incondicionada, quer dizer, o Ministério Público, tomando
conhecimento do fato, deve intentar a ação penal,
independentemente de representação do ofendido, cuja
aquiescência sobre a instauração da persecução penal pouco
importa (CARMO, 2017, p. 47).
Quanto a calúnia, insta salientar que se trata de um crime tipificado pelo
Código Penal: “Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Frente ao que é
exposto na lei, o crime de calunia se consubstancia em atribuir a alguém um fato
definido como crime.
Para que haja a configuração do crime de calúnia é imprescindível três
condições, as quais sejam, 1. a imputação de um fato determinado; 2. que esse fato
seja tipificado como crime; 3. e que essa imputação seja falsa, devendo o agente ter
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conhecimento dessa circunstância. Sendo assim, para a caracterização do crime de
calúnia basta que o agente impute um fato definido em lei como crime a alguém e
que a imputação seja falsa.
É imperioso lembrar que o crime de calúnia independe do crime de
denunciação caluniosa, uma vez que pode ser cometido sem que haja a prática da
denunciação caluniosa, a qual se consubstancia no tipo penal criado com o intuito
de punir o autor da denúncia falsa, levando o Estado a cometer erros. Não obstante,
aquele que imputa a alguém um crime que o sabe ser inocente, dando causa à
instauração de investigação policial ou de processo judicial, também comete uma
calúnia e, nestes casos, ocorre a subsunção crime de calúnia pelo crime de
denunciação caluniosa. Isto ocorre porque a calunia se constitui em elemento
essencial do tipo penal denunciação caluniosa.
Contudo, há de se registrar que uma vez ocorrida a denunciação caluniosa,
os supostos agressores sofrem as consequências, pois muitas vezes são indiciados,
presos, denunciados e condenados ao cumprimento de pena por crimes não
cometidos, maculando sua honra objetiva, mesmo quando comprovada
posteriormente a sua inocência.
Cabe salientar que a Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, altera dispositivos
do Código de Processo Penal de 1941, no que certe à prisão processual, fiança,
liberdade provisória e demais medidas cautelares, no entanto, manteve a modalidade
de prisão preventiva, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria.
Além de preservar esta modalidade, ampliou a sua aplicação:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
[...];
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência; (BRASIL, 2011).
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Insta lembrar que o art. 312 do Código de Processo Penal vigente estabelece
pressupostos para a aplicação da prisão preventiva, a qual deve ser pautada
em indícios suficientes de autoria e materialidade, ipsis litteris:
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Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em
caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas
por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).
Posto isto, destaca-se que a Lei Maria da Penha traz um tratamento da prisão
preventiva enquanto medida excepcional, devendo ser substituída quando possível
por outras medidas cautelares. No entanto, esta regra não é aplicável aos crimes de
violência doméstica contra a mulher, na hipótese de prisão preventiva para assegurar
a execução das medidas protetivas de urgência, conforme art. 313, inciso III, do CPP.
No que cerne ao art. 20 da Lei Maria da Penha, comprovando-se que as
circunstâncias do caso concreto autorize, a prisão preventiva pode ser substituída
por outra medida cautelar.
Frente ao contexto relevante de falsas acusações de crime de violência
doméstica, não resta dúvidas, de que a prisão preventiva e a medida protetiva de
urgência estão sendo usadas para outras finalidades, distintas daquelas trazidas pela
Lei Maria da Penha. Sobre isto, Carmo (2017) assevera a denunciação caluniosa pode
ocorrer devido a vingança, seja por sentimento de rejeição, para obtenção de
vantagem econômica, por separação, dentre outros motivos.
Destaca-se que muitas vezes se observa a imposição de medidas que
implicam na subtração ou limitação do direito de ir e vir do suposto agressor, sem
que seja realizado a devida aferição daquilo que está sendo acusado, deixando
evidente que a Lei Maria da Penha, por vezes tem sido levada a feito
inadequadamente e isto, ocorre devido as falsas acusações, gerando injustiças.
Não resta dúvidas que a prisão preventiva decretada com ausência de
fundamentação se evidencia constrangimento ilegal, sobretudo, quando não estão
presentes o periculum libertatis (os riscos que decorrem do estado de liberdade do
acusado para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal) e o fumus comissi delicti (indícios da prática de um ato
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delituoso, consubstanciada na prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria), em consonância com o art. 312 do Código de Processo Civil.
A prisão preventiva pressupõe que alguma das hipóteses elencadas no art.
313 do CPP, incisos I, II e III e nos casos de violência doméstica, faz-se necessário que
seja inequívoca a necessidade quanto à garantia da execução da medida protetiva
de urgência descumprida, sob pena de estar causando constrangimento ilegal.
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Sob este prisma, Eugenio Raúl Zaffaroni destaca que
Impor a um homem uma grave pena, como é a privação da
liberdade, uma mancha em sua honra, como é a de se haver
esta- do na prisão, e isso sem que fosse provado que ele é
culpado e com probabilidade de que seja inocente, é algo que
está muito distante de justiça (PRÓTON, 2018, p. 26).
Torna-se claro que a denunciação caluniosa traz graves consequências para
o suposto agressor, bem como para sua família e sociedade, na medida em que se
faz uso indevido de um mecanismo judicial provoca para finalidades alheias às da Lei
Maria da Penha.
É importante trazer à colação a percepção de Carmo (2017) sobre as
denúncias de violência doméstica que
[...] indicam que o discurso de que os homens são sempre os
agressores e a mulher sempre a ofendida não se sustenta,
embora circule na sociedade como uma verdade. Entretanto,
resta demonstrado que a eficácia jurídica e social da Lei Maria
da Penha não corre risco, se compreendermos que o
tratamento diferenciado, previsto na Lei, para as mulheres não
remete à generalidade de sua vitimização, mas, ao contrário, à
necessidade de proteção especial por parte do Estado, em
decorrência da sua vulnerabilidade histórica (p. 66).
Frente ao exposto, faz-se necessário destacar que, diante da ausência de
vestígios, a palavra da mulher e o seu requerimento ou representação (ação penal
privada e ação penal pública condicionada, respectivamente), são suficientes para
que haja o início do inquérito policial, e quando solicitado pela suposta vítima, já é
imposto medidas protetivas de urgência, sem qualquer manifestação do autor,
considerando somente a concepção de presunção de vulnerabilidade da mulher e
amparado pelo §1º, art. 19, Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência
poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e
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de manifestação do Ministério
comunicado” (BRASIL, 2006).

Público,

devendo

este

ser

prontamente
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Próton (2018), salienta que o delegado policial tem 48 horas para remeter
expediente apartado ao juiz (art. 12, II, Lei 11.340/2006) após o pedido da vítima das
medidas protetivas, e o magistrado tem o mesmo prazo para decidir sobre a
concessão. No entanto, muitos juízes não ouvem o Ministério Público para deferir as
medidas, o que deveria ocorrer em caráter excepcional. Tal situação evidencia que
medidas protetivas invasivas, como o afastamento do lar, têm sido concedidas por
mero juízo de suspeita.
Corolário do desrespeito à presunção de inocência a presunção de culpa
incorre na antecipação da pena e a perda de direitos e garantias fundamentais
assegurados pela Carta Magna, além da frustração do devido processo legal.
Frente a aplicação diferida do princípio constitucional do devido processo
legal, para que não se concretize o ilícito e o dano ao bem jurídico protegido é que
se tem as divergências doutrinárias quanto as implicações para a vida do suposto
agressor a partir da aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da
Penha sem considerar o princípio do contraditório e da ampla defesa. A não
observância da segurança jurídica pode resultar em danos irreparáveis ao suposto
agressor no âmbito pessoal e profissional, pois mesmo após a absolvição ao final do
processo, o acusado desde a denúncia, sofre consequências irreversíveis à sua
imagem, moral e honra.
O que importa esclarecer é os princípios do contraditório, da ampla defesa e
da presunção da inocência são garantias constitucionais e que a sua observância não
exprime afronta aos direitos adquiridos pelas mulheres a uma legislação
mais contundente, que traz em seu bojo benefícios notáveis, a Lei Maria da Penha.
O que se busca é garantir que todos os seres humanos recebam
tratamento igualitário, devendo o suposto agressor, ter o seu estado de inocência
intacto no decorrer da construção do mínimo lastro probatório, evitando assim,
equívocos no judiciário e injustiças morais irreparáveis.
CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo analisar a importância da observância
do princípio do contraditório e da ampla defesa na aplicação das medidas protetivas
de urgência da Lei Maria da Penha, à luz da legislação, dos doutrinadores e
jurisprudências.
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Ficou evidente que a Lei Maria da Penha está inserida no contexto histórico
dos movimentos feministas a partir da década de 1960. A despeito das conquistas
históricas do feminismo, no que tange a promoção de maior justiça social e
igualdade, onde muitas estão materializadas na forma da lei, bem como em políticas
de assistência, verifica-se que a violência doméstica tem persistido em todo o mundo,
estimulando a prática de crimes hediondos e graves violações de direitos humanos.
Observou-se que o uso dos mecanismos da Lei Maria da Penha para fins
escusos é recorrente, trazendo à tona os anseios por vingança, excessos cometidos
pelas supostas vítimas ao realizarem denúncias de delitos inexistentes, mas
sobretudo, o por induzir ao erro o exercício do Poder Judiciário ao aplicar, em muitos
casos, de forma inconstitucional as medidas protetivas de urgência.
O que se tem notado, contudo, é a demonização do homem pelas mídias e
sua criminalização, como forma de compensar o histórico de violências domésticas,
satisfazendo deste modo, os anseios da sociedade.
No entanto, os magistrados vivenciam um problema contemporâneo que é
a não observância do devido processo legal, da presunção da inocência, da
legalidade e da dignidade da pessoa humana, pois mesmo sem indícios mínimos de
autoria e de materialidade, ergue-se a presunção de culpa. Esta presunção de culpa,
vem acompanhada de indiciamentos desprovidos de instrução probatória mínima,
recebimento de denúncias levianas e desprovidas de veracidade, vulgarização da
prisão preventiva sob a perspectiva da ordem pública, distorção da prisão preventiva,
descaracterização da prisão cautelar, desfiguração dos princípios constitucionais,
alterações do sistema acusatório e, sobretudo, a apatia no que cerne a
individualização do suposto agressor, que antes de ser julgado pelo judiciário, já é
condenado em muitos casos, pela sociedade ao ser exposto nas mídias.
Torna-se inequívoco, que ao invés de assegurar o efetivo exercício da Lei
Maior, o Estado atasca tanto as políticas públicas quanto as decisões judiciais que
maculam o princípio in dubio pro reo, deslocando-o pelo in dubio pro societate.
E por fim, insta destacar que corolário da instabilidade social sob o jugo da
hegemonia cultural, que coloca a mulher como uma figura incapaz e sem habilidades
para cometer delitos, tem propiciado a instrumentalização por meio da Lei Maria da
Penha, a vingança feminina e a inobservância dos princípios primários do
ordenamento jurídico brasileiro, sem o mínimo lastro probatório, afrontando a
Constituição Federal de 1988.
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RESUMO: O presente trabalho analisa se os princípios do contraditório e da ampla
defesa, incluídos no texto constitucional no rol dos direitos fundamentais, podem ser
aplicados, ainda que de uma forma mitigada, já na fase de investigação criminal,
assegurando-se, com isso, maiores garantias aos investigados na etapa pré
processual. Realça a importância da investigação criminal e, em virtude disso, a
necessidade de se reconhecer, a partir do indiciamento, a incidência dos direitos de
informação, primeiro momento do contraditório, e da defesa, de acordo com as
implicações e as limitações que serão estabelecidas.
Palavras-chave: Investigação criminal. Defesa. Contraditório. Princípios. Aplicação.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. INVERTIGAÇÃO CRIMINAL CONFORME A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 2.1 A NECESSIDADE DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR - 3
OS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 4 O CONTRADITÓRIO
E O INQUÉRITO POLICIAL - 5 O DIREITO DE DEFESA E O INQUÉRITO POLICIAL - 6.
CONCLUSÃO - 7. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
Entre as discussões doutrinárias que visam a introduzir melhorias no âmbito
do Direito Processual Penal, certamente existe uma que diz respeito à fase
préprocessual, assunto que será objeto desta pesquisa.
Nos debates sobre mudanças positivas na investigação criminal, surgem como
soluções possíveis a simplificação na fase preliminar ou a inserção de novas garantias
aos investigados.
No Brasil, ainda não se está preparado para uma simplificação na etapa pré
processual, que aumentaria o risco de se submeter um inocente,
desnecessariamente, a um processo penal, que se apresenta como sancionatório.
Além disso, as polícias judiciárias não dispõem de equipamentos tecnológicos que
permitam, por exemplo, a substituição dos termos de declarações de testemunhas,
vítimas ou investigados por gravações.
Nem se pode cogitar, também, em trocar os termos de declarações por
relatórios de investigações, circunstância que poderia aumentar, ao menos em tese,
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o arbítrio por parte de alguns policiais. Hoje, em algumas situações concretas, já são
colocados em dúvida determinados depoimentos formalizados em um inquérito
policial, ainda que contenham a assinatura do investigado, de duas testemunhas de
leitura e, até mesmo, do advogado. Portanto, não seria prudente a simplificação da
investigação criminal com a substituição dos termos de declarações, v.g., por
relatórios firmados apenas por investigadores.
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Além disso, um enxugamento na etapa pré-processual faria com que os
milhares de inquéritos policiais que tramitam nas delegacias de polícia fossem
enviados, a curto prazo, ao Poder Judiciário, que não possui, atualmente, estrutura
para analisar, além da demanda que já possui, os procedimentos policiais referidos.
O mesmo raciocínio vale para o Ministério Público. Assim, o problema não seria
resolvido e os procedimentos de investigação hoje existentes, com a simplificação,
em vez de prescreverem na polícia, prescreveriam na fase judicial.
O outro caminho possível – a inclusão de maiores garantias aos investigados
– também pode trazer prejuízos. Não se olvida que a inserção de garantias que, hoje,
na prática, não são asseguradas aos investigados, se não houver investimentos na
fase da persecução penal, fará com que os inquéritos policiais demorem um pouco
mais para serem enviados ao Poder Judiciário. Em conseqüência disso, obviamente,
poderá haver um maior número de procedimentos tramitando nos órgãos policiais.
Todavia, é a linha que será adotada neste trabalho. Em vez da simplificação,
fez-se opção na presente pesquisa pelo aperfeiçoamento da investigação criminal,
afastando-se, ao máximo, o caráter inquisitorial do inquérito policial, com a inserção
de garantias já na fase pré-processual.
Na atual pesquisa, pretende-se demonstrar que, à luz da Constituição Federal
e em prol de um tratamento digno aos investigados, podem (e devem) ser aplicados
na etapa preliminar, a partir de um dado momento, ainda que de uma maneira
mitigada, os princípios da ampla defesa e do contraditório. Reforça-se a tese de que
as pessoas submetidas a investigações não são apenas objetos, mas sujeitos de
direitos.
2. INVERTIGAÇÃO CRIMINAL CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
No Brasil, ocorrendo uma situação típica, deve o Estado, através das polícias
judiciárias, apurar a situação com o intuito de comprovar a existência do fato e de
demonstrar quem são os seus prováveis autores, podendo a etapa preliminar servir
de base para um juízo acusatório.
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Em razão disso, torna-se imperioso que a investigação criminal assuma um
papel constitucional e garantista importante: evitar acusações injustas e infundadas
contra alguém sem que o fato com aparência de infração penal esteja comprovado
e sem que haja indícios suficientes de autoria, pois a simples instauração de um
processo penal já gera efeitos indesejáveis aos acusados da prática de crimes, mesmo
que sejam, ao final, absolvidos.
Dessa forma, cabe estabelecer, preliminarmente, qual o sentido que se dará
ao termo garantismo, para se esclarecer o que significa dizer que a investigação
criminal deve ser um instrumento constitucional e garantista.
A teoria garantista, como ensina Ferrajoli, possui três significados. Por
primeiro, significa um “modelo normativo de direito”, que serve para limitar a “função
punitiva do Estado” e para assegurar a legalidade estrita do direito penal. Por
segundo, “designa uma teoria jurídica da ‘validade’ e da ‘efetividade’ como
categorias distintas”, ou seja, “exprime uma aproximação teórica que mantém
separados o ‘ser’ e o ‘dever ser’ no direito”. Sintetizando, é uma teoria que evidencia
a divergência entre normatividade e práticas operacionais (realidade, efetividade).
Por fim, o garantismo indica uma “filosofia política que requer do direito e do Estado
o ônus da justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a tutela
ou a garantia constituem a finalidade”, pressupondo a “separação entre direito e
moral, entre validade e justiça” (FERRAJOLI, 2012).
De acordo com Carvalho, o modelo garantista busca a racionalidade do
sistema jurídico, baseado “no máximo grau de tutela dos direitos e na fiabilidade do
juízo e da legislação, com intuito de limitar o poder punitivo e garantindo a(s)
pessoa(s) contra qualquer tipo de violência arbitrária, pública ou privada”
(CARVALHO, 2003).
No decorrer do texto, quando se falar em garantismo, estar-se-á afirmando
que se deve assegurar a todos os indivíduos, principalmente àqueles que sejam
acusados da prática de uma infração penal, os direitos fundamentais previstos na
Constituição Federal, levando-se em conta, sempre, a proteção da dignidade da
pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, segundo
se verifica no art. 1.°, inciso III, do texto constitucional, e que o poder estatal deve ser
limitado.
Hodiernamente, a investigação criminal também deve alcançar esse papel de
proporcionar o respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, de assumir uma
função constitucional e garantista, considerando que os direitos fundamentais
também incidem na etapa pré-processual, devendo o Código de Processo Penal ser
adaptado à CF (e não o contrário).
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Como bem registra Dias Neto, os fins do processo penal podem ser
simbolizados por “um pêndulo que se move entre duas posições fundamentais: o
interesse de investigação (eficientismo) e o de proteção da personalidade do acusado
(garantismo).”6 Impostos limites aos princípios constitucionais que serão abordados,
para que não haja prejuízo à elucidação de uma situação típica e, em decorrência
disso, impunidade,7 a polícia judiciária pode agir, perfeitamente, respeitando a
dignidade dos investigados e aplicando os direitos fundamentais previstos no texto
constitucional.
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2.1 A NECESSIDADE DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
O simples início de um processo penal, por si só, já gera ao réu uma sensação
de desconforto, restando atingido seu estado de dignidade. Representa uma espécie
de pena ou punição8 e coloca em risco a liberdade das pessoas acusadas do
cometimento de uma infração penal. Independentemente do resultado final, o réu
sofre os efeitos sociais do processo criminal, que emerge sancionatório
(CARNELUTTI, 1995).
O processo criminal produz efeitos indeléveis em quem o sofre, ainda que
venha o réu a ser absolvido. Conforme lembra Jardim, o mero fato de ser instaurado
um processo penal, em virtude do streptus fori, “causa dano social irreparável ao réu”
(PASTOR, 2007).
A respeito do assunto, já lembrava Carnelutti que o processo nunca acaba,
principalmente nas hipóteses em que o réu seja absolvido por insuficiência de provas.
Para o autor, o denunciado continua a ser acusado por toda a vida, recebendo da
sociedade o estigma de criminoso (CARNELUTTI, 1995).
Além disso, também são cargas do processo a angústia causada no réu, os
gastos, a perda de tempo e de trabalho, bem como a humilhação e o descrédito a
que são submetidos os acusados.
Qualquer processo penal, conforme registra Tovo, “traz consigo uma carga de
dor e sofrimento” que não mais será apagada pela sentença, razão pela qual o
inocente não deverá sofrer com “uma acusação manifestamente injusta” (TOVO,
1995).
Dessa forma, a persecução penal em juízo deverá ser precedida de uma fase
preparatória, destinada a comprovar a existência de um fato que se apresenta como
infração penal e a identificar a sua autoria (MORAIS FILHO, 2000).
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Levando em consideração esse aspecto, pode-se afirmar que a investigação
criminal assume um caráter garantista, pois busca a restaurar um fato típico,
“evitando que acusações levianas arrastem inocentes às barras dos tribunais”
(FERREIRA, 2003).
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É uma garantia contra juízos “apressados e errôneos”,16; servindo como um
instrumento de garantia para evitar acusações injustas contra os investigados e
agindo como um filtro processual (LOPES JUNIOR, 2006).
Então, para a abertura de um processo criminal contra alguém, faz-se
necessário um juízo de probabilidade da autoria e da materialidade. Surge, pois, a
essencialidade de uma fase pré-processual, em que sejam levados ao órgão
acusador, após uma investigação preliminar, elementos necessários para a dedução
da pretensão punitiva em juízo,19 evitando-se que alguém seja submetido ao
processo penal sem prova da existência da infração penal e sem indícios suficientes
de autoria.
Em outras palavras, deve haver um suporte probatório mínimo para que seja
instaurado um processo criminal contra alguém, com o objetivo de evitar acusações
infundadas em juízo e gastos desnecessários. Isso pouparia eventual suspeito “das
agruras de um processo açodadamente instaurado sem um mínimo de elementos a
justificarem a persecução penal em juízo” (CABETTE, 2001).
Pitombo, ao analisar a necessidade de prévia apuração de fato que se
apresenta como “ilícito e típico, bem como de sua autoria, co-autoria e participação”,
afirma ser a persecução penal preliminar meio que reduz os riscos de “acusações
formais, infundadas, temerárias e até caluniosas”. Dessa forma, atende a investigação
preliminar, ao evitar acusações e processos infundados, a um claro interesse
garantista (PITOMBO, 2010).
Não obstante, é incompreensível o começo de um processo penal sem que a
peça acusatória esteja amparada, ao menos, em dados capazes de tornar a acusação
verossímil, coletados através de uma instrução preliminar. Devem existir, em suma,
indícios27 de que o acusado é o provável autor do delito e prova de que ocorreu a
infração penal. Essa é, pois, a lição de Lopes Júnior:
A investigação preliminar serve – essencialmente – para
averiguar e comprovar os fatos constantes na notitia criminis,
isto é, a autoria e a materialidade. Neste sentido, o poder do
Estado de averiguar as condutas que revistam a aparência de
um delito é uma atividade que prepara o exercício da pretensão
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acusatória que será posteriormente exercida no processo penal
(LOPES JUNIOR, 2001).
Uma dúvida que pode surgir neste instante é se o melhor é ser suspeito da
prática de uma infração penal durante a investigação criminal (investigado ou
indiciado) ou acusado em um processo penal (réu).
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Não se nega, desde já, que o fato de alguém figurar, no curso de um inquérito
policial, como investigado também gera a essa pessoa intranquilidade e efeitos
indesejáveis. De acordo com os antecedentes criminais e com as peculiaridades do
fato que se investiga, o investigado poderá, por exemplo, ser preso a qualquer
momento. Além do mais, já pode ser rotulado como criminoso no meio social em
que vive.
3 OS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
A Constituição Federal, em seu artigo 5.°, inciso L V, assegura aos litigantes e
aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa.
Tais princípios constitucionais são manifestações da garantia do devido
processo legal, 56 prevista no artigo 5.°, inciso LIV, da Magna Carta . Efetivamente,
não se pode falar em devido processo legal se não forem observados o contraditório
e a ampla defesa.
Alguns doutrinadores sustentam que o contraditório se insere na ampla
defesa. Para Bastos, por exemplo, o contraditório é a “exteriorização da própria
defesa”, cabendo à parte contrária o direito de oposição, tanto apresentando versão
diferente, como fornecendo interpretação diversa da feita pelo autor (BASTOS, 2011).
Cretella Júnior, na mesma linha, menciona que a ampla defesa inclui o
contraditório e a produção de toda espécie de prova, desde que obtida de maneira
lícita (JUNIOR, 1997).
Outra não é a posição de Ferrajoli, para quem a defesa é um “instrumento de
solicitação e controle do método de prova acusatório, consistente precisamente no
contraditório entre hipótese de acusação e hipótese de defesa”, bem como entre as
provas e as contraprovas, assegurando a paridade de armas das partes (FERRAJOLI,
2002).
Por outro lado, também há quem sustente o contrário, afirmando que o direito
de defesa é uma manifestação do contraditório.

811

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Não resta dúvida de que existe uma forte ligação entre esses dois princípios,
razão pela qual Grinover, Fernandes e Gomes Filho (2014) afirmam o seguinte:
Defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados,
porquanto é do contraditório (visto em seu primeiro momento,
da informação) que brota o exercício da defesa; mas é essa –
como poder correlato ao de ação – que garante o contraditório.
A defesa, assim, garante o contraditório, mas também por este
se manifesta e é garantida. Eis a íntima relação e interação da
defesa e do contraditório.
Apesar de estarem interligados, prefere-se analisar os princípios em comento
distinguindo-os, pois ampla defesa não se confunde com contraditório. Aliás, a
própria Constituição Federal os separa.
No processo civil, como ensina Nery Junior, o contraditório impõe que seja
dado “conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes,
e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam
desfavoráveis” (NERY JUNIOR, 2012).
Ainda no âmbito do processo civil, como observa Fernandes, existem duas
orientações acerca da extensão do princípio do contraditório. A primeira delas é no
sentido de que se basta assegurar a bilateralidade da audiência. A outra posição,
porém, estabelece um conceito restritivo ao contraditório, afirmando que o princípio
se expressa pela citação, que é o ato que dá ciência da ação, com a possibilidade que
é conferida ao réu de, querendo, se defender.
Tem-se que, no processo civil, efetivamente, a citação válida já satisfaz o
princípio do contraditório, porque dá a oportunidade para que o réu, se assim
entender, conteste a ação e as provas produzidas pela parte contrária.
Já em matéria penal, entretanto, o contraditório deve ser real, efetivo, sendo
tal princípio indisponível. Como registra Nery Junior (2012), se a defesa for, por
exemplo, desidiosa, insuficiente, o feito deve ser anulado e deve ser designado novo
defensor ao réu.
No processo penal, o princípio do contraditório caracteriza-se,
preliminarmente, por assegurar ao sujeito passivo o direito de ser informado sobre a
acusação,69 com o objetivo de que possa oferecer, em um segundo instante,
resistência à imputação. Assegura à pessoa apontada como provável autora de uma
infração penal o conhecimento acerca da acusação e a possibilidade de reação. Em
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síntese, o contraditório abrange dois momentos: o direito de informação e a
possibilidade de contraposição.
Lopes Júnior (2010) refere que, com o contraditório, nasce para o sujeito
passivo, após tomar conhecimento da existência e do teor da imputação (direito de
informação), a possibilidade de resistência “à pretensão investigatória e coercitiva
estatal”.
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Assim, como consigna Fernandes, “são elementos essenciais do contraditório
a necessidade de informação e a possibilidade de reação”. De acordo com ele, o
princípio se caracteriza pelo fato de oportunizar a uma das partes contrariar os atos
praticados pela que está em lado oposto na relação processual (FERNANDES, 2015).
O direito à ampla defesa também está previsto no mesmo dispositivo
constitucional (art. 5.°, inciso LV, da CF) que ass egura o contraditório. Além disso, o
direito à defesa se encontra estabelecido no art. 8.°, item 2, da Convenção Americana
dos Direitos Humanos, que ficou conhecida como Pacto de São José da Costa Rica e
foi incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto Federal 678/92.95
No processo penal, a ampla defesa consubstancia-se sob dois aspectos: a
defesa técnica e a autodefesa. O direito de defesa compreende, dessarte, a
assistência de letrado, constituído livremente pelo acusado ou nomeado de ofício,
que caracteriza a defesa técnica, e a possibilidade de o imputado defender-se
pessoalmente.
Defesa técnica, também chamada de defesa pública, é aquela exercida por
advogado, profissional habilitado em Direito para proteger os interesses dos
acusados da prática de infração penal, com poderes postulatórios, e indispensável à
administração da justiça, conforme dispõe o art. 133 da CF.
Tal garantia é indisponível, indeclinável, por ser uma condição de igualdade
de armas entre acusação e defesa. Além disso, implica a escolha pelo acusado de
advogado de sua confiança.
Esse direito que o acusado possui de constituir um profissional para a sua
defesa, que se poderia designar de assistência letrada, tem as finalidades precípuas
de garantir uma atuação mais conveniente para seus direitos e interesses jurídicos e
de assegurar uma igualdade entre as partes.
A autodefesa, por sua vez, outra etapa do direito de defesa, é renunciável e
pode ser dividida em positiva e negativa.
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Por autodefesa positiva se entende o direito que o acusado possui de
comparecer pessoalmente aos atos processuais (direito de presença) e de ser
interrogado (direito de audiência).
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Novamente o magistério de Grinover, Fernandes e Gomes Filho (2005), ao
explicarem os direitos de audiência e de presença:
O primeiro traduz-se na possibilidade de o acusado influir
sobre a formação do convencimento do juiz mediante o
interrogatório. O segundo manifesta-se pela oportunidade de
tomar ele posição, a todo momento, perante as alegações e as
provas produzidas, pela imediação com o juiz, as razões e as
provas.
Para Tucci, a ampla defesa abrange o direito de informação (nemo inauditus
damnari potest), a bilateralidade de audiência (contrariedade) e o direito à prova
legitimamente obtida ou produzida. Vê-se, assim, que o autor também insere o
contraditório na ampla defesa, única ressalva que se faz a essa definição.
De acordo com Pedroso (1986), a defesa é o direito insofismável que o
acusado tem de se opor à pretensão do autor, visando a proteger a tutela jurídica de
interesses do réu, “pelas vias da tutela jurisdicional”.
Vargas, por sua vez, faz uma classificação curiosa, partindo da premissa de que
grande parte da doutrina confunde contraditório e ampla defesa. Para ele, a ampla
defesa compreenderia as intimações, as motivações das decisões judiciais, a
individualização da pena, o duplo grau de jurisdição, a personalidade de
responsabilidade penal e, por ser sua obra anterior a recentes reformas que
ocorreram na legislação processual penal, a necessidade de se nomear curador ao
acusado e ao indiciado.
No magistério de Oliveira, a ampla defesa assegura, além da defesa técnica e
da autodefesa, uma defesa efetiva e realizada “por qualquer meio de prova hábil para
demonstrar a inocência do acusado” (OLIVEIRA, 2008).
4 O CONTRADITÓRIO E O INQUÉRITO POLICIAL
A doutrina nacional, principalmente em razão da ausência de partes na fase
preliminar, ainda é majoritária em afirmar que não se aplica o princípio constitucional
do contraditório durante o inquérito policial (FERNANDES, 2015).
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Para Silveira (2006), as investigações criminais não se submetem, em virtude
da própria natureza, ao contraditório e à ampla defesa, postulados que são
reservados aos acusados na fase judicial.
Afirma Salles Júnior (2008) que o princípio do contraditório é próprio do
processo penal, única fase em que existem partes (acusação e defesa), motivo pelo
qual não se aplica na fase preliminar.
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Parecido é o pensamento de Coutinho, autor que expõe que a regra
constitucional que assegura o contraditório somente se aplica quando houver
processo, não incidindo tal princípio durante o inquérito policial (COUTINHO, 2001).
Tourinho Filho (2003) também adverte que, por não existir acusação na
investigação criminal, o contraditório é inaplicável em tal etapa, devendo ser
considerado apenas em juízo.
Marques (2008), seguindo a mesma postura, sustenta que não se poderia
“tolerar um inquérito contraditório, sob pena de fracassarem as investigações
policiais”, principalmente em situações de difícil elucidação. Para ele, uma
investigação com contraditório “seria uma verdadeira aberração, pois inutilizaria
todo o esforço investigatório que a polícia deve realizar para a preparação da ação
penal”.
Para Moraes (2009), o inciso LV do art. 5.° da CF, que as segura o contraditório
e a ampla defesa aos litigantes e aos acusados em geral, em processo administrativo,
somente se aplica aos processos administrativos stricto sensu, mas não ao inquérito
policial, pois a Constituição não faz qualquer menção a tal expediente de
investigação.
Carvalho também refere que, por não se proferir nos autos do inquérito
policial “alguma decisão meritória administrativa” e que a finalidade do
procedimento investigativo “não se encerra em si mesmo”, deve prevalecer a sua
natureza inquisitiva (não contraditória).
Semelhante tem sido, igualmente, a posição jurisprudencial. Inclusive,
encontram-se decisões do STF no sentido de que a investigação criminal, em razão
de sua característica inquisitorial e de seu caráter informativo, não é contraditável
por natureza.
Com relação à admissibilidade em juízo de provas definitivas que são colhidas
durante o inquérito policial, como as perícias, por exemplo, aceita-se na doutrina,
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como visto no capítulo anterior, o contraditório diferido, cabendo às partes, na etapa
judicial, impugnarem os laudos periciais.
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Sabida e efetivamente, não existem partes na etapa pré-processual. No
entanto, faz-se imperiosa a aplicação do direito à informação, primeiro momento do
contraditório, nessa fase de persecução penal, pelas razões que se passa a expor,
assim como uma adaptação do modelo vigente no CPP à CF.
A Constituição Federal, no artigo 5.°, inciso LV, 12 assegura a ampla defesa e
o contraditório aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral.
Em princípio, como o texto constitucional usa as expressões processo e
acusado, poder-se-ia chegar à conclusão precipitada de que o inciso citado não se
aplicaria ao inquérito policial, procedimento em que não existem acusados, mas
indiciados.
5 O DIREITO DE DEFESA E O INQUÉRITO POLICIAL
Muitos doutrinadores, em virtude, basicamente, de não existir acusado na fase
preliminar e do caráter inquisitorial do inquérito policial, ainda seguem afirmando
que o direito de defesa não se aplica aos investigados.
Explica Rangel que o investigado, por ser mero objeto de investigações e por
não estar sendo acusado de nada na etapa preliminar, não possui o direito de defesa
(RANGEL, 2004).
Na mesma linha, refere Tornaghi (2016) que, por não haver acusação formal
contra alguém no inquérito policial, a defesa não se faz presente na etapa de mera
apuração. Semelhante é o pensamento de Lima (2006), para quem não existe ampla
defesa no inquérito, haja vista que o procedimento de investigação não é processo.
Hoje, na prática, conforme observa Giacomolli (2006), o inquérito policial
traduz-se em um procedimento “eminentemente inquisitorial, sem contradição, com
a defesa limitando-se à escuta do suspeito, ao final”.
No entanto, não se pode negar a incidência do direito de defesa na fase do
inquérito policial. Até mesmo autores que negam a incidência do contraditório no
inquérito policial admitem a observância do direito de defesa nessa etapa.
Cabe verificar, preliminarmente, quais seriam as razões para se assegurar o
direito de defesa durante o inquérito policial.
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Como adverte Fernandes (2015), admitir a atuação da defesa na fase
preliminar não significa, porém, que se irá garantir ao suspeito da prática de um crime
uma defesa irrestrita, mas de resguardar os seus interesses mais relevantes, como,
por exemplo, reconhecer ao investigado o direito de postular diligências à autoridade
policial. Além disso, conforme será visto, deve-se assegurar a presença física do
advogado na realização de determinados atos e o direito de acessar os autos do
inquérito policial.
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A limitação da defesa ao indiciado na etapa pré-processual pode trazer
reflexos no processo penal, gerando prejuízos ao réu que possam redundar em sua
condenação.
Deve-se ter presente, igualmente, que a investigação criminal assume o papel
de “descartar acusações insustentáveis”, protegendo o ius libertatis do investigado,
razão pela qual é prudente que se assegure a defesa já na fase preliminar.
Ao analisar o modelo pré-processual argentino, refere Edwards que é em tal
instante que são recolhidos os elementos de prova e que se toma o primeiro contato
com o investigado, razão pela qual devem ser assegurados o direito de defesa técnica
e outras garantias em favor do imputado, como forma de controle das diligências
policiais.
Para Silva (2010), se o inquérito é processo ou procedimento, ou se a
conclusão que se pretende chegar é outra, isso é irrelevante, sendo essencial que se
assegure ao investigado, na etapa inicial, o direito de defesa. Afirma o autor que, em
um Estado de Direito, os atos estatais devem ser controlados, “sejam eles praticados
pelo Estado-polícia, seja pelo sistema de administração da Justiça”.
Para Lopes Júnior, a justificativa para se garantir a defesa na investigação
criminal está na presunção de hipossuficiência dos imputados, consubstanciada na
dificuldade de compreensão sobre a atividade desenvolvida por uma autoridade
estatal. Conforme o autor, “a presença do defensor deve ser concebida como um
instrumento de controle da atuação do Estado” (2006).
Reconhecer-se a aplicação do direito de defesa ao indiciado possibilita
avanços no sentido de se superar a estrutura inquisitória do inquérito policial,
característica apontada por Coutinho como ponto crítico da investigação criminal.
Não obstante, mesmo que ainda permaneçam resquícios de inquisitoriedade na
investigação criminal, não existe incompatibilidade em se assegurar ao indiciado o
direito de defesa.
6. CONCLUSÃO
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Pelo que se viu no transcorrer do presente trabalho, não existem dúvidas de
que a investigação criminal é uma fase carregada de significados (e não uma etapa
meramente informativa). Serve, pois, como um anteparo para evitar ações penais
contra inocentes, que não devem ser submetidos, injustamente, a um processo
criminal, que emerge, por si só, sancionatório. Ainda que sejam absolvidos ao final
do processo, já foram estigmatizados como criminosos pelo fato de estarem
sentados no banco dos réus, sofreram uma prolongada e desnecessária angústia e
tiveram sua liberadade de locomoção, ao menos, ameaçada.
Embora o inquérito policial possua essa destacada motivação de evitar que
alguém responda a um processo criminal sem que haja prova da existência do fato e
elementos que demonstrem que o investigado é o provável autor de uma infração
penal, é importante realçar que tal procedimento possui, entre outras, a finalidade
de esclarecer na íntegra uma situação com aparência de delito. Assim, a polícia
judiciária não deve colher somente provas que sirvam para acusação, mas também
aquelas que possam ser úteis para a defesa.
Saliente-se, por derradeiro, que não se afirmou, em momento algum, que o
mais importante na fase preliminar não seja o completo esclarecimento de uma
infração penal, que atinge a vítima, a sua família e, em última análise, toda a
sociedade. Contudo, a elucidação pode ocorrer, dentro dos limites estabelecidos,
com a participação do investigado a partir do momento em que passa a ser “acusado
em geral”. Tão necessário quanto apurar uma infração penal e punir adequadamente
os seus responsáveis é a criação de mecanismos que tentem evitar injustiças contra
pessoas submetidas a uma investigação criminal. E é para minimizar os riscos de se
prender e punir inocentes que se deve assegurar um mínimo de contraditório e
defesa antes mesmo da abertura de um processo criminal.
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RESUMO: O artigo trata das influências do novo Código de Processo Civil na seara
da tutela processual coletiva, especificamente do exame da viabilidade, ou não, de
aplicação de determinados institutos processuais contemplados no novo código,
como a reconvenção, a intervenção de amicus curiae e a possibilidade de realização
de audiência pública judicial, ao âmbito do processo coletivo comum. Buscou-se,
com o trabalho, contribuir para o aperfeiçoamento da tutela coletiva de interesses
transindividuais e para o efetivo acesso à justiça.
Palavras-chave: Influências. Novo Código de Processo Civil. Processo Coletivo.
Acesso à Justiça.
ABSTRACT: The essay deals with the influences of the new Code of Civil Procedure
in collective process, specifically examining the feasibility or not of applying certain
procedural institutes covered by the new code, such as counterclaim, amicus
curiae intervention and the possibility of holding a judicial public hearing, to the
scope of the common collective proceeding. Through the work, it was sought to
contribute to the improvement of collective tutelage of transindividual interests and
to effective access to justice.
Keywords: Influences. New Code of Civil Procedure. Collective Process. Access to
justice.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. O processo coletivo; 3. Reconvenção no processo
coletivo; 4. Intervenção de amicus curiae no processo coletivo; 5. Realização de
audiência pública judicial no processo coletivo; 6. Conclusão e 7. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo versará sobre as influências do novo Código de Processo
Civil de 2015 na seara da tutela processual coletiva.
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O referido tema está afeto à interconexão entre a novel lei processual civil e
o microssistema de tutela coletiva, formado, sobretudo, pela Lei da Ação Civil Pública
(Lei n. 7.347/85), pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e pela
Constituição Federal de 1988.
O trabalho abordará, inicialmente, no Capítulo 1, sobre as aspectos gerais do
processo coletivo e, nos Capítulos 2, 3 e 4, acerca da viabilidade, ou não, de aplicação
de determinados institutos processuais contemplados no novo digesto processual
civil, como a reconvenção (Capítulo 2), a intervenção de amicus curiae (Capítulo 3) e
a realização de audiência pública judicial (Capítulo 4), ao âmbito do processo coletivo
comum (que se difere do processo coletivo especial, composto pelas ações de
controle abstrato de constitucionalidade).
Tendo em vista que o regramento do microssistema de tutela coletiva é
omisso quanto a tais figuras, se mostra de suma importância examinar a
compatibilidade de cada uma delas com a principiologia própria do processo
coletivo, de modo a adequadamente se valer da previsão do art. 19 da Lei n. 7.347/95,
segundo a qual se aplica “à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo
Civil, (...), naquilo em que não contrarie suas disposições” [1]
Destaca-se, nesse contexto, que o novo código processual civil perdeu o
caráter estritamente liberal que informava os Códigos de Processo Civil brasileiros
anteriores e, com isso, pode agora oferecer melhores instrumentos para o
aperfeiçoamento também da tutela coletiva, e, desse modo, aprimorar a defesa em
juízo dos interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos
da sociedade, resolvendo, molecularmente, os conflitos sociais, com maior
celeridade, evitando decisões contraditórias e, ainda, desburocratizando o acesso ao
Poder Judiciário.
O artigo encontra-se dividido em cinco capítulos. O primeiro dispõe a
respeito das características do processo coletivo e da sua interconexão com o Código
de Processo Civil. Nos segundo, terceiro e quarto capítulos se examinará,
respectivamente, a compatibilidade, com o processo coletivo comum, da
reconvenção, da intervenção de amicus curiae e da realização de audiência pública
judicial. Por fim, o quinto capítulo apresentará a conclusão da pesquisa.
Com o fim de alcançar o desiderato científico proposto, o artigo terá como
parâmetro um estudo exploratório descritivo aliado à revisão bibliográfica. Por meio
de proposições enunciativas específicas, de análise da legislação e de pesquisas
bibliográficas, pretende-se chegar a uma resposta para o problema.
2. O PROCESSO COLETIVO
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O direito processual, inicialmente tido como uma faceta do direito material
(fase imanentista), teve a sua autonomia científica reconhecida no século XIX (fase
autonomista), período em que seus principais institutos foram concebidos, mas que
também foi palco de discussões processuais sem qualquer relação com o direito
material, tornando o processo uma técnica vazia, sem utilidade prática. Contrapondo
a essa situação, emergiu, em meados do século XX, a fase instrumentalista, que, sem
abandonar a autonomia do processo, propugna seja ele encarado efetivamente
como um meio de acesso à Justiça e de realização do direito material.
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Nesse contexto é que vieram à tona as "três ondas renovatórias de acesso à
Justiça", engendradas por Bryant Garth e Mauro Cappelletti[2], segundo as quais
o processo deve prover tutela aos necessitados (assistência judiciária), tutelar os
interesses metaindividuais (processo coletivo) e alcançar resultados efetivos e
satisfatórios (efetividade).
Ainda nesse período histórico, exsurgiram os direitos humanos de terceira
dimensão, de titularidade indeterminada, reclamando uma tutela jurisdicional hábil
a efetivá-los.
O processo coletivo surge, pois, no contexto histórico de nascimento dos
direitos de fraternidade e dentro da concepção teórica da fase instrumentalista, fruto
da segunda onda de acesso à Justiça, com o intuito de tutelar molecularmente, de
forma efetiva e adequada, os direitos difusos e coletivos em sentido estrito
(essencialmente coletivos) e individuais homogêneos (acidentalmente coletivos),
desafogando o Judiciário, evitando decisões contraditórias, rompendo a tendência
natural à imobilização social e, especificamente no âmbito trabalhista, propiciando a
despersonalização do trabalhador.
Para tanto, o processo coletivo teve que superar as amarras individualistas e
liberais do processo civil clássico, construindo um regime diferenciado de
legitimação, competência, intervenção de terceiros, coisa julgada, execução, etc.,
bem assim, e sobretudo, promovendo uma necessária releitura do princípio do
devido processo legal, que passa a assumir uma vocação coletiva.
É do aludido princípio do “devido processo social” que defluem todos os
demais princípios do processo coletivo, a exemplo dos princípios do interesse
jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, da presunção da
legitimidade ad causam ativa pela afirmação do direito, da não taxatividade da ação
coletiva, do ativismo judicial, da participação, dentre outros.
Não obstante tudo isso, com o advento do novo Código de Processo Civil de
2015, observa-se, com entusiasmo, que o legislador ordinário deu um tom diverso
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às regras que regem o processo individual, afastando-as, sobremaneira, do
supramencionado caráter estritamente individualista e liberal que informava os
Códigos de Processo Civil de 1939 e de 1973.
A propósito, para se dar conta dessa mudança, não se faz sequer necessário
percorrer todo o novo código, bastando para tanto examinar o “Título Único” do
“Livro I” da “Parte Geral” do CPC/2015, intitulado “DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E
DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS”, que abre as portas deste Códex
explicitando, no seu art. 1º, que o processo civil será ordenado, disciplinado e
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil, bem como traz como normas
fundamentais do processo os princípios da primazia do mérito (arts. 4º e 6º), da boafé processual objetiva (art. 5º), da cooperação processual (art. 6º), do contraditório
efetivo (arts. 7º, 9º e 10), da paridade de armas (art. 7º), dentre outros.
Se já não bastasse, o art. 8º do CPC/15 arremata aduzindo, em cores vivas,
que:
“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.” [3]
Nesse eito, entende-se que o novo Código de Processo Civil poderá agora
oferecer melhores instrumentos para o aperfeiçoamento também da tutela coletiva,
e, desse modo, aprimorar a defesa em juízo dos interesses difusos, coletivos em
sentido estrito e individuais homogêneos da sociedade.
No que diz respeito à mudança de paradigma acima descrita, extraio da
doutrina de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr:
“Embora o CPC-2015 não se dedique ao processo coletivo, não
se pode ignorar uma circunstância histórica que o torna bem
diferente dos anteriores códigos brasileiros de processo: este é
o primeiro código que nasce pressupondo a tutela coletiva,
incorporando uma boa parte de técnicas processuais antes
previstas apenas para o âmbito coletivo e trazendo inúmeras
inovações que podem aperfeiçoar bastante a tutela de direitos
coletivos.
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Não é exagero dizer que o CPC-2015 rompe com um dogma
da doutrina brasileira, segundo o qual a legislação individual é
inadequada ao sistema coletivo. Agora, muito ao contrário, o
CPC passa a ser visto como importante instrumento normativo
que, em muitos aspectos, sobretudo em relação às normas
fundamentais, coordena-se com o microssistema da tutela
jurisdicional coletiva em um diálogo de fontes.
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Parece-nos que agora a doutrina brasileira terá de ajudar a
reconstruir o processo coletivo a partir do CPC-2015, e não a
despeito dele.” [4]
Feita tal contextualização do problema, passa-se, nos capítulos seguintes, ao
exame propriamente dito da compatibilidade, com o processo coletivo comum, da
reconvenção, da intervenção de amicus curiae e da realização de audiência pública
judicial.
3. RECONVENÇÃO NO PROCESSO COLETIVO
Antes da entrada em vigência do CPC/2015, sempre houve, no processo
coletivo, grande controvérsia doutrinária a respeito da possibilidade de o réu reconvir
em face do autor ideológico. A favor, destacava-se o entendimento de Fredie Didier
Jr. e Hermes Zaneti Jr.[5], e, contra, os posicionamentos dos mestres Hugo Nigro
Mazzilli[6] e de Rodolfo Camargo Mancuso[7].
Registra-se que tal discussão se dava em razão de o instituto processual da
reconvenção não ser expressamente disciplinado nas normas do microssistema de
tutela coletiva, bem assim por conta de o antigo Código de Processo Civil de 1973
disciplinar, no parágrafo único do seu art. 315, que “Não pode o réu, em seu próprio
nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem” [8]..
De efeito, tendo em vista que o autor ideológico, no polo ativo da ação civil
pública, ora se constituirá legitimado autônomo para condução do processo (quando
tutelar interesses difusos ou coletivos em sentido estrito) ora substituto processual
(quando na defesa de interesses individuais homogêneos), não haveria mesmo como
ajuizar reconvenção em face dele, à luz da exegese da referida regra legal.
Nessa linha, o professor da Universidade de São Paulo Ronaldo Lima dos
Santos ensinava que:
“Assim como nas demais ações coletivas, na ação civil pública
não é admissível o instituto da reconvenção. Na ação civil
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pública o autor coletivo atua em nome próprio na tutela de
interesse alheio, na condição de legitimado extraordinário (ou
substituto processual ou condutor autônomo do processo),
ensejando a aplicação do parágrafo único do art. 315 do CPC,
segundo o qual ‘Não pode o réu, em seu próprio nome,
reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem’.
Na ação civil pública, o autor ideológico não sustente posição
jurídica própria, mas da sociedade, grupo, categoria,
coletividade ou classe de pessoas sobre os quais recaem os
efeitos dos atos lesivos praticados pelo réu.
A exigência de identidade bilateral entre autor e réu (prevista
no art. 315 do CPC) limita o cabimento da reconvenção à
observância de dois requisitos: a) tanto na ação originária,
quanto na reconvenção, as partes devem ser as mesmas,
embora com papéis invertidos; b) autor e réu devem figurar,
em ambas as demandas, com a mesma qualidade jurídica.
Nesse diapasão, embora o réu (reconvinte) atue como parte
ordinária na ação principal e na reconvencional, o autor
(reconvindo) estaria figurando como legitimado ordinário na
reconvenção e extraordinário na lide principal, circunstância
que obsta a admissibilidade da reconvenção na ação civil
pública.” [9]
Não obstante, o novo Código de Processo Civil de 2015, ao tratar do instituto
da reconvenção, trouxe a lume a seguinte disposição no § 5º do seu art. 343, in verbis:
“§ 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá
afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a
reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na
qualidade de substituto processual.”[10]
Daí se extrai que, hodiernamente, se o réu pretender reconvir em face do
autor substituto processual poderá, devendo, para tanto, lastrear o seu pedido em
pretensão que tenha em face do substituído e para a qual o substituto tenha também
legitimação extraordinária passiva. Noutras palavras, o autor atuará na reconvenção
com a mesma qualidade com que atua na ação, qual seja, a de substituto processual.
Diante dessa mudança legislativa, a doutrina passou a defender a viabilidade
da reconvenção no processo coletivo nos casos em que dois grupos puderem estar
ao mesmo tempo nos polos ativos e passivos (“ações duplamente coletivas”).
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Colho, uma vez mais, as lições de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr., vejase:
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“Observado o § 5º do art. 343 do CPC-2015, a reconvenção, no
caso, tem de veicular pretensão dirigida ao grupo, e não ao
legitimado extraordinário. Ora, o interesse de agir será
averiguado a partir do interesse do grupo e será o grupo o
beneficiado com a tutela, nada mais natural que o interesse
contraposto ou pretensão na reconvenção seja também,
dirigido ao grupo e não ao substituto processual, que deve
apenas figurar como legitimado ativo adequado para fins de
tutela. Para cumprir essa exigência, é preciso compreender que
o processo coletivo também pode ser passivo; ou seja, é
concebível a existência de uma situação jurídica cujo sujeito
passivo seja um grupo. A reconvenção, então, será uma ação
coletiva passiva. Reconvenção no processo coletivo também é
uma ação coletiva; mas não é uma ação coletiva passiva.” [11]
Dessarte, defende-se que, sob a égide do CPC/2015, se mostra sim possível
ao réu no processo coletivo apresentar reconvenção ao menos no que diz respeito à
ação coletiva movida em regime de substituição processual (tutela de interesses
individuais homogêneos), desde que a reconvenção, em que pese oferecida em face
do substituto processual autor da demanda originária, veicule pretensão que o
reconvinte afirme ter em face dos substituídos.
Ademais, também se vislumbra a admissibilidade da reconvenção em sede
de ação civil pública que visa a tutelar interesses coletivos em sentido estrito,
contanto que na reconvenção, manejada em face do autor ideológico, se postule
pretensão em face do grupo, classe ou categoria de pessoas titular do direito
material.
Por outro lado, em razão da indeterminabilidade dos titulares dos direitos
difusos (art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC), não parece aplicável o art. 343, §
5º, do CPC/2015 às ações civis públicas que buscam a tutela desses direitos.
4. INTERVENÇÃO DE AMICUS CURIAE NO PROCESSO COLETIVO
Outra importante inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil foi a
consagração definitiva da possibilidade de intervenção de amicus curiae nos mais
diversos processos subjetivos, aqui incluído o processo coletivo comum, no bojo do
qual são examinadas matérias relevantes e controvérsias de grande repercussão
social e, não poucas vezes, de singular especificidade.
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Nesse sentido o art. 138 do CPC/2015, que estabelece que:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a
repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada,
com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias
de sua intimação.” [12]
Na verdade, o microssistema processual coletivo, de longa data, já previa, de
forma expressa, a intervenção de amicus curiae nas ações coletivas que tratam da
proteção do mercado de capitais e da proteção da concorrência, nos termos dos arts.
31 da Lei n. 6.385/1976 e 118 da Lei n. 12.529/2011 respectivamente, o que concorria
para o entendimento de parte da doutrina de que tal possibilidade deveria ser
estendida às demais ações coletivas.
A propósito, Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. [13] já defendiam há
muito tempo a viabilidade da intervenção do amicus curiae em todos os processos
coletivos, sob o argumento de que a respectiva participação se daria na qualidade
de “intervenção atípica”.
Vale destacar, contudo, que, antes do advento do CPC/2015, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça[14] era no sentido de que a intervenção do amicus
curiae estaria limitada às hipóteses expressamente consagradas em lei, o que, por
consequência, excluiria a sua incidência na maioria das ações coletivas.
No entanto, a meu ver, não há dúvidas acerca da enorme contribuição que
tal instituto traz para o processo em geral e para o processo coletivo em especial, na
medida em que amplia o contraditório e democratiza a participação da sociedade
nas decisões judiciais, atribuindo-lhes maior efetividade e legitimação social, o que
se mostra imprescindível, atualmente, em razão do vigente sistema de precedentes
judiciais.
A participação do amicus curiae no processo também vai ao encontro da
“Teoria da Sociedade Aberta de Intérpretes”, propugnada pelo doutrinador alemão
Peter Häberle.
Nessa linha os escólios de André Pires Gontijo e Christine Oliveira Peter
da Silva:
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“Nessa perspectiva, o fundamento magno e estrutural desse
instituto processual está contido nos ideais de liberdade,
igualdade
e
fraternidade
da
Revolução
Francesa,
consubstanciado, segundo o professor Peter Häberle, no
princípio da esperança, o qual consiste no dever de cada
cidadão (o povo) tomar parte dos aspectos políticos decisórios
que o circundam, a fim de possuir o status activus processualis
para possibilitar, dentro deste contexto, a concretização da
sociedade aberta de interpretes da Constituição.” [15]
Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr consignam, ainda, que:
“Na doutrina há defesa de que a intervenção por amicus
curiae poderá ser utilizada para permitir a intervenção
individual dos membros do grupo no processo coletivo. Assim,
os membros do grupo e as associações, entre outros
interessados, poderão indicar defeitos na atuação do
colegitimado que ajuizou a ação ou colaborar com sua atuação,
fornecendo dados, informações e esclarecimentos sobre o
objeto do processo.” [16]
Segundo os aludidos doutrinadores, a participação dos membros do grupo
na qualidade de amicus curiae traria uma séria de benefícios ao processo coletivo,
tais como a superação de entraves dogmáticos quanto à aceitação de indivíduos
como assistentes das partes, a realização de um amplo controle social da legitimação
e da adequação do autor da ação coletiva e, ainda, a ampliação do contraditório,
compreendido como direito de influência e dever de debates.
Diante desse contexto, a inovação trazida pelo novel digesto processual civil
serviu para sepultar a controvérsia existente sobre a possibilidade de intervenção
de amicus curiae no processo coletivo comum e, por conseguinte, aperfeiçoar a
tutela jurisdicional coletiva, concretizando com maior ênfase o princípio do acesso à
ordem jurídica justa.
5. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA JUDICIAL NO PROCESSO COLETIVO
Por último, outro instituto de importância ímpar para a concretização do
princípio processual coletivo da participação, que já vem sendo utilizado com muito
proveito e frutos no âmbito extrajudicial sobretudo pelo Ministério Pública, é a
audiência pública, a qual se qualifica “como autêntico instrumento de participação
dos cidadãos interessados na tomada de decisões de interesse coletivo por
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agentes públicos (...), decorrência natural do Estado Democrático de Direito em que
se constitui nossa República”[17],
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Sobre o instituto da audiência pública, pinço da lição de Fredie Didier Jr. e
Hermes Zaneti Jr.:
“A audiência pública é, tal como a audiência de instrução e
julgamento, uma sessão pública – transcorre de portas abertas,
acessível a qualquer pessoa – que tem por escopo permitir que
pessoas com experiência e conhecimento em determinada
matéria, ou que de algum modo sejam capazes de contribuir
com o assunto discutido, possam externar suas opiniões e
pontos de vista, ampliando a participação democrática num
determinado processo decisório.” [18]
Impende destacar que o novo Código de Processo Civil previu a
possibilidade de realização de audiência pública judicial nos âmbitos do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 983, § 1º) e do julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 1.038, II), bem assim ao versar acerca do
procedimento de alteração pelo tribunal de tese jurídica adotada em enunciado de
súmula ou em julgamento de casos repetitivos (art. 927, § 2º).
Nesse diapasão, comunga-se do entendimento no sentido de que, malgrado
o novo código tenha previsto a realização de audiência pública judicial apenas nas
referidas situações, isso certamente não impede que se leve a cabo a sua ocorrência
em hipóteses outras, máxime no âmbito do processo coletivo, em que se discute,
como dito no tópico anterior, matérias relevantes e controvérsias de grande
repercussão social, tornando, pois, útil e recomendável o auxílio da sociedade nesse
empreitada através deste notável instrumento, de modo a propiciar a produção de
decisões de maior qualidade, isto é, mais justas e efetivas.
Ainda a respeito da importância da realização de audiências públicas, colho,
novamente, dos escólios de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.:
“O objetivo da audiência pública é dar mais legitimidade e
qualidade ao ato final do procedimento, seja ele um ato
legislativo, uma decisão administrativa ou uma decisão judicial.
Trata-se de valioso instrumento de participação democrática
no processo decisório, permitindo a ampliação do leque dos
sujeitos envolvidos tornando o debate de determinada matéria
mais permeável à pluralidade de ideias. Também serve para a
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colheita de informações que irão subsidiar a decisão ou futuras
investigações a respeito dos fatos alegados.” [19]
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A doutrina propõe, ainda, que, diante da inexistência de lei federal tratando
especificamente do procedimento para a realização da audiência pública, a lei
estadual ou o regime interno do tribunal poderá disciplinar sobre o tema, bem assim
que se mostra possível, outrossim, se valer do disciplinamento do instituto levado a
cabo pelo excelso Supremo Tribunal Federal em seu regimento interno ou pelo
Conselho Nacional do Ministério Público na Resolução n. 82/2012, que o fez de forma
muito bem detalhada.
Portanto, diante de tais argumentos, conclui-se compatível com o processo
coletivo a realização de audiência pública judicial, quando o magistrado avaliar a sua
oportunidade e conveniência à instrução processual.
6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, pode-se afirmar que, em que pese a tradicional
resistência doutrinária quanto à aplicação subsidiária do regramento do processual
individual ao processo coletivo, com o advento do CPC/15, considerando a mudança
paradigmática realizada pelo legislador ordinário, que deu um tom diverso às regras
que regem o processo individual, afastando-as, sobremaneira, do caráter
estritamente individualista e liberal que informava os códigos de processo civil
brasileiros anteriores, tal diálogo de fontes se mostra além de possível, muito
recomendável, para se atingir um efetivo acesso à jurisdição coletiva.
De fato, o CPC/2015 pode oferecer melhores instrumentos para o
aperfeiçoamento também da tutela coletiva, e, desse modo, aprimorar a defesa em
juízo dos interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos
da sociedade, resolvendo, molecularmente, os conflitos sociais, com maior
celeridade, evitando decisões contraditórias e, ainda, desburocratizando o acesso ao
Poder Judiciário.
Sem que tivesse a pretensão de exaurir a temática da aplicação subsidiária
do CPC/2015 ao processo coletivo, chegou à conclusão, neste trabalho, que se
mostra possível ao réu no processo coletivo apresentar reconvenção ao menos no
que diz respeito à ação coletiva movida em regime de substituição processual (tutela
de interesses individuais homogêneos), desde que a reconvenção, em que pese
oferecida em face do substituto processual autor da demanda originária, veicule
pretensão que o reconvinte afirme ter em face dos substituídos.
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Também se vislumbrou a admissibilidade da reconvenção em sede de ação
civil pública que visa a tutelar interesses coletivos em sentido estrito, contanto que
na reconvenção, manejada em face do autor ideológico, se postule pretensão em
face do grupo, classe ou categoria de pessoas titular do direito material.
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No entanto, em razão da indeterminabilidade dos titulares dos direitos
difusos (art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC), não pareceu aplicável o art. 343, §
5º, do CPC/2015 às ações civis públicas que buscam a tutela desses direitos.
Lado outro, entendeu-se que o novel digesto processual civil serviu para
sepultar a controvérsia existente sobre a possibilidade de intervenção de amicus
curiae no processo coletivo comum, aperfeiçoando, com a respectiva participação, a
tutela jurisdicional coletiva, ao concretizar com maior ênfase o princípio do acesso à
ordem jurídica justa.
Por último, propugnou-se compatível com o processo coletivo a realização
de audiência pública judicial, quando o magistrado avaliar a sua oportunidade e
conveniência à instrução processual.
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RESUMO: As controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da adequação de
condenação de pais omissos em indenizações por danos morais coletivos motivaram
as pesquisas que resultaram no presente artigo. A despeito de recentes decisões do
Superior Tribunal de Justiça que ratificam posicionamento do órgão de plausibilidade
de tal condenação, discute-se, nesse artigo, se é cabível que os operadores do Direito
responsabilizem civilmente pais que se abstiveram dos deveres de cuidar,
amar. Nessa senda, ressalta-se o possível nascimento de um panorama sociojurídico
humanista, pautado nos direitos fundamentais, no princípio constitucional da
dignidade humana e na interdependência entre os diversos ramos do Direito.
Palavras-chave: abandono, afeto, ilícito, reparação, indenização.
SUMÁRIO: 1 Introdução - 2 Desenvolvimento - 2.1 Mutações históricas da acepção
de família - 2.2 Esmiuçando o conceito de “abandono afetivo” - 2.3 É cabível falar em
princípio da afetividade? - 2.4 É procedente a responsabilização civil em casos de
abandono afetivo? - 2.5 Fundamentos para a caracterização legal do abandono
afetivo - 2.6 Fundamentos dos defensores do dever de reparação moral em casos de
abandono afetivo - 2.7 Riscos resultantes do dever de “indenização” moral frente à
configuração de abandono afetivo - 3 Vulnerabilidades da configuração legal de
indenização moral devido a abandono afetivo - 4 Conclusão - 5 Referências
Bibliográficas - 5.1 Textos de apoio - 5.2 Bibliografia com relação a trechos transcritos
1.Introdução
Em 2012, a decisão inaugural da Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça[1], deferindo a possibilidade de compensação por dano moral no caso de
abandono afetivo, reacendeu o debate sobre a responsabilização de ilícito civil no
contexto das relações afetivas. Em 2017, houve decisão no Resp 1.087.561, de
relatoria do Ministro Relator Raul Araújo, com nova condenação de pais afetivamente
omissos[2].
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Dadas as controvérsias existentes mesmo nas Instâncias Superiores e a
relevância desse tema no que tange ao valor do amor e da relativa boa-fé de quem
sustenta o discurso de uma “Humanização do direito”, essa pesquisa tem como
principal escopo elucidar a constitucionalidade da “indenização” moral em caso de
desamparo afetivo. Via de regra, há a eminente necessidade de se analisar as
circunstâncias peculiares de cada um desses pleitos que envolvem o ilícito civil e
chegam às varas de Direito de Família. No entanto, deve-se atentar para a recusa à
monetarização de valores subjetivos, como as faculdades de amar, respeitar. Tal
como se vivencia contemporaneamente nas entidades familiares, o amor é um
sentimento que resplandece quando, e se, for espontâneo.
Caberia aos operadores do Direito impingir reparações – mais tarde
esclarecer-se-á porque o termo “indenização” seria inadequado – pecuniárias a pais
que não “deram afeto” a seus filhos? Esse é o questionamento que norteia o
presente artigo no sentido de debater, crítica e coerentemente, o dilema do
abandono afetivo no panorama sociojurídico nacional.
2.Desenvolvimento
2.1 Mutações históricas da acepção de família
De antemão, cabe uma análise sobre as mudanças históricas pelas quais
passou a instituição família na Pós-Modernidade. Com o advento da globalização,
do multiculturalismo e do adimplemento dos direitos fundamentais, a ideologia
patriarcalista que limitava a estrutura de família à união de um casal heterossexual,
em que o pai era o provedor do sustento, tem entrado em derrocada.
Em paralelo à desconstrução da ideia de família constituída estritamente
através do matrimônio, consoante determinava o Código Civil de 1916, a
emancipação feminina e o afrouxamento de laços entre Estado e Igreja permitiram
que novas configurações familiares (informal, monoparental, parental, pluriparental,
homoafetiva, paralela, eudemonista) emergissem. Segundo Maria Berenice Dias
(2011, p. 43)[3],
(...) o novo modelo funda-se sobre os pilares da
repersonalização, da pluralidade e do eudemonismo,
impingindo nova roupagem axiológica ao direito de família.
Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens ou
coisas que guarnecem a relação familiar.
No Brasil, o paradigma em que o principal vínculo para a formação de uma
família é o afeto foi favorecido pela Constituição Federal de 1988, democrática, e pela
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Lei Maria da Penha (11.340/06). Na mesma linha de intelecção, Christiano
Chaves[4] (2012, Video: Aula: Princípios do Direito de Família - Prof. Cristiano Chaves
- Parte 1) define os novos contornos das configurações da de família contemporânea,
destacando-se seu aspecto “instrumento” para a realização da felicidade das pessoas.
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Com a Carta Magna[5], inaugurou-se o reconhecimento da união estável (art.
226, parágrafo 3º) e da família monoparental (art. 226, parágrafo 4º). Em 2011, o
Supremo Tribunal Federal[6] rompeu com mais um resquício da ambiguidade que
marcava mesmo o novo Código Civil, ao excluir qualquer interpretação do artigo
1.723 que impedisse o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como
entidade familiar.
De acordo com o que preleciona Orlando Gomes (2000, p. 42), famílias
legítimas, naturais ou adotivas, merecem, indistintamente, tutela da ordem jurídica.
Ademais, o autor ressalta que “A Constituição Brasileira de 1988 consolidou a
concepção moderna de família, eliminando o poder marital entre os cônjuges e os
igualando, por inteiro, em direitos e deveres (art. 226, § 5º).”
A Lei Maria da Penha8 apresentou a primeira tentativa de definição formal da
instituição familiar. O conceito proposto neste diploma legal respalda-se na
concepção eudemonista de família, trazendo o afeto como sua característica
marcante e entendendo a sua formação biológica ou socioafetiva como um
fenômeno cultural.
De acordo com o inciso II e com o parágrafo único do artigo 5°da lei
supracitada, família é toda comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade
expressa, seja qual for a orientação sexual de seus membros.
Dessa maneira, conforme sintetiza Christiano Chaves[7] (2012, Video: Aula:
Concepção Eudemonista de Família - Prof. Cristiano Chaves), “falar da acepção
instrumental de família é ratificar que ela não é um fim em si mesma, mas um meio
(instrumento) para que o ser humano desenvolva a sua personalidade.”
Essa concepção comunga com o garantismo constitucional e privilegia a
concretização de valores fundamentais como o princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana. Os elementos caracterizadores da família, para Chaves, são afeto,
ética, dignidade e solidariedade.
Paralelamente, Maria Helena Diniz (2011, p.38) traz a lição de Lévy-Bruhl, o
qual “chega até a dizer que o traço dominante da evolução da família é a sua
tendência em tornar o grupo familiar cada vez menos organizado e hierarquizado,
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fundando-se cada vez mais na afeição mútua”. Luiz Fachin (2004, p. 97), por sua vez,
observa que,
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(...) a compreensão do texto constitucional brasileiro vigente vai
dando espaço para que a família, nessa concepção
contemporânea do direito, se inclua como ente aberto e plural.
É desse grau de efetivação da cidadania que reclama a
pluralidade constitucional da família, não exclusivamente
matrimonializada, diárquica, eudemonista e igualitária.
2.2 Esmiuçando o conceito de “abandono afetivo”
A priori, cabe esclarecer em que consiste e como se configuraria uma
situação de “abandono afetivo”. De acordo com o artigo 227[8] da Constituição
Federal:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à 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. (CF – 1988) (grifo
nosso)
Em consonância com esse princípio constitucional, o artigo 1.634 do Código
Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem a ideia de que os pais devem
se estruturar não só materialmente, mas também emocional e afetivamente, a fim de
que criem para seus filhos um ambiente em que eles cresçam com paz, amor e
segurança. Sob essa ótica, a ausência intencional ou a omissão de pais na criação de
seus filhos afetaria não só o intelecto, mas o desenvolvimento psíquico e emocional
do futuro adulto.
O abandono afetivo configura o descumprimento desses preceitos legais e
se caracteriza quando o genitor, independentemente de laços biológicos com seu
filho, omite-se de lhe propiciar um meio de carinho, atenção, afeto, cuidado. As
consequências dessa falta de zelo poderão traduzir-se em infelicidade, distúrbios
emocionais e mesmo fracassos profissionais da criança/adolescente que não se
sentiu amado por quem lhes cuidou.
2.3 É cabível falar em princípio da afetividade?
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De acordo com Maria Helena Diniz (2011, p. 41), existe um princípio da
afetividade, assim como existem os princípios: da “ratio” do matrimônio, da
igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, da igualdade jurídica de todos
os filhos, do pluralismo familiar, da consagração do poder familiar, da liberdade, do
respeito da dignidade da pessoa humana e do superior interesse da criança e do
adolescente, os quais regem o moderno direito de família.
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Consoante lição de Maria Berenice Dias[9] (2010, p. 70), ainda que a
Constituição tenha enlaçado o afeto no âmbito de sua proteção, a palavra afeto não
consta no texto constitucional. Segundo a autora, “Ao serem reconhecidas como
entidade familiar merecedora da tutela jurídica as uniões estáveis, que se constituem
sem o selo do casamento, tal significa que a afetividade, que une e enlaça duas
pessoas, adquiriu reconhecimento e inserção no sistema jurídico.”
Paulo Lôbo[10] (2000), por sua vez, destacou-se por apontar que os
fundamentos constitucionais que consagram o princípio da afetividade são:
a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua
origem (art. 227, § 6º);
b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao
plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º);
c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma
dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, §
4º)
Comungando com a visão de Diniz e Dias sobre a caracterização da
afetividade como princípio, Paulo Lôbo (2010, p. 144) preleciona que:
(...) a afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com
o afeto, como fato psicológico ou anímico (...) Por isso, sem
qualquer contradição, podemos referir a dever jurídico de
afetividade oponível a pais e filhos e aos parentes entre si, em
caráter permanente, independentemente dos sentimentos que
nutram entre si, e aos cônjuges e companheiros enquanto
perdurar a convivência.
Giselda Hironaka (2007, artigo “Os contornos jurídicos da responsabilidade afetiva
na relação entre pais e filhos – além da obrigação legal de caráter material”), na vanguarda da
defesa da afetividade nas relações familiares contemporâneas, assevera que:
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É na afetividade que se desdobra o traço de identidade
fundamental do direito gerado no seio da relação paterno-filial,
que, sem deixar de ser jurídica, distingue-se de todas as demais
relações justamente pelo fato de que ela, e apenas ela, pode,
efetivamente, caracterizar-se e valorar-se, na esfera jurídica,
pela presença do afeto.
Humberto Ávila[11] apresentou uma peculiar concepção sobre as diferenças
entre princípios e regras, inovando em relação às distinções feitas por Ronald
Dworkin[12] e Robert Alexy[13]. Ávila (2005, p.35) teceu críticas construtivas no que
atine aos critérios: a) do “caráter hipotético-condicional”; b) do “modo final de
aplicação e c) do “conflito normativo”. Para esse autor, a diferenciação entre
princípios e regras com fulcro na estrutura abstrata e hipotético-condicional,
respectivamente, traria equívocos, visto que do dispositivo seria possível extrair,
através da interpretação, uma norma-regra ou uma norma princípio. Em relação ao
aspecto do quesito “b”, Ávila (2005, p.36) discorre que é necessário demonstrar que
o “modo de aplicação não está determinado pelo texto objeto de interpretação, mas
é decorrente de conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo,
coerentemente intensificadas) pelo intérprete, que pode inverter o modo de
aplicação havido inicialmente como elementar. No que tange ao conflito normativo,
Ávila (2005, p.44) afasta o critério do “tudo ou nada”, visto que a “ponderação não é
método privativo de aplicação dos princípios”, o que ocorre é que as normas-regras
demandam um modo de ponderação diferente do requerido pelas normasprincípios. Para esse autor, é possível que haja um conflito concreto de normasregras sem que haja exclusão de uma delas do sistema; outrossim, Ávila (2005, p. 55)
atenta para o fato de que os princípios são, eles próprios, “mandados de otimização”.
A conotação de princípio mais utilizada no âmbito jurídico é, na esteira
doutrinária de J. J. Gomes Canotilho[14], a de princípios como normas-jurídicas, com
conteúdo aberto e solução casuística, mas de força vinculante tal como a normaregra. Sob esse viés, para Cristiano Chaves, o afeto não pode ser considerado um
princípio, pois isso o tornaria obrigatório e ninguém é obrigado a gostar de outrem.
O afeto é um elemento, uma base, do Direito de Família, e não um princípio jurídico,
o que pressuporia sua força vinculante. Dessa forma, Chaves discorda de quem define
a afetividade como sendo um princípio jurídico da atualidade.
2.4 É procedente a responsabilização civil em casos de abandono afetivo?
Hoje, no Brasil, a principal discussão de doutrinadores e magistrados sobre
a polêmica do abandono afetivo concerne à validade ou à improcedência de se
responsabilizar civilmente - e se obrigar a arcar com uma “indenização moral” - os
pais que se omitiram dos devidos cuidados para com seus filhos.
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De acordo com o artigo 186 do novo Código Civil, “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2011, p. 65) reiteram a visão
pacificada
da
doutrina
segundo
a
qual
“os pressupostos
gerais
da responsabilidade civil são a conduta humana (positiva ou negativa), o dano ou
prejuízo, e o nexo de causalidade.”
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A vertente majoritária de doutrinadores e jurisconsultos de Direito Civil
permanece associando a reparação do dano à extensão do dano causado. Nesse
sentido, Sergio Cavalieri Filho (2003, p. 35) explica que “impera neste campo o
princípio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, repõe-se à vítima a
situação anterior à lesão. Isso se faz através de uma indenização fixada
em proporção ao dano.”
Seguindo o raciocínio em vigor, Cavalieri (2003, p. 35), consoante a lição de
Antonio Montenegro[15], afirma que:
(...) o verdadeiro fundamento da responsabilidade civil devia-se
buscar na quebra do equilíbrio econômico-jurídico provocada
pelo dano. A partir daí, conclui, a tese de Jhering de que a
obrigação de reparar nascia da culpa, e não do dano, foi-se
desmoronando paulatinamente.
Vale ressaltar que a culpa também se configura quando o autor da conduta
delituosa tiver agido por negligência, imprudência e imperícia. A fim de não se
desviar o foco do presente artigo, que é o abandono afetivo per si, não se examinará
os critérios distintivos entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva, culpa e dolo
ou os diferentes graus de culpa. Ainda assim, é primaz esclarecer-se os demais
pressupostos que determinarão como se conforma o ilícito no tocante
à responsabilidade civil nos casos de abandono afetivo.
Em relação ao dano moral, Orlando Gomes (2011, p.77) preleciona que a “lei
maior estabelece indenização para o dano moral se a violação é ao direito à
intimidade, à privacidade, à honra ou à imagem das pessoas.” Seguindo esse
raciocínio, a vítima exposta a intensos prejuízos emocionais, psíquicos, intelectuais,
de reputação, de liberdade, poderia pedir a compensação, e não o ressarcimento,
das consequências desse dano extrapatrimonial. De acordo com o entendimento do
referido autor (GOMES, 2011, p. 72), “esse dano não é propriamente indenizável, visto
como indenização significa eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial.”
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Paralelamente, no contexto da crescente busca da efetivação do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, alguns magistrados têm decidido
obrigar alguém a uma indenização moral fundamentando-se na dor, desequilíbrio,
sofrimento, angústia ou atentado dos direitos personalíssimos que houver ferido a
dignidade de outrem. Conforme o olhar de Cavalieri (2003, p. 95), o dano moral, “é
insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a
obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação
do que uma indenização.” Em suma, ressalta-se o alerta para que não se banalize o
recurso jurídico aos danos morais provocada pelo mau discernimento da divisão
entre os campos da Moral e do Direito ainda na contemporaneidade.
O quesito nexo de causalidade, ou de imputação, é reconhecido como o elo
que liga o fato danoso ao agente causador. Sob a ótica de Orlando Gomes (2011, p.
79), “se o dano provém de outra circunstância, ainda que pela atitude culposa do
agente tivesse de ocorrer, este não se torna responsável, uma vez que não há relação
de causa e efeito.”
Consoante assevera Silvio Venosa (2003, p. 40), “São excludentes de
responsabilidade, que impedem que se caracterize o nexo causal, a culpa exclusiva
da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior e, no campo contratual,
a cláusula de não indenizar”.
Nesse sentido, o STJ reafirmou a plausibilidade de condenação de pai omisso
pela responsabilidade na ausência dos deveres de cuidado, consoante julgamento
do Recurso Especial 1.087.561, de relatoria do Ministro Raul Araújo.[16]
2.5 Fundamentos para a caracterização legal do abandono afetivo
No âmbito doutrinário, dividem-se os jurisconsultos que defendem a
responsabilidade civil-afetiva e a constitucionalidade de uma “indenização” moral
caso a primeira não seja cumprida, e aqueles que relativizam a reparação de um dano
afetivo, portanto subjetivo, refutando a ideia de um ulterior ressarcimento
pecuniário. Cabe, prima facie, recordar-se do 227º artigo da CFRB, trazido
anteriormente, e analisar o 5º artigo constitucional, assim como o artigo 1634 do
Código Civil (2002) para, em seguida, observar como os doutrinadores e os
magistrados se utilizam dos textos legais para fundamentarem suas opiniões.
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.
(CFRB – 1988)
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Demonstrando a preocupação crescente do legislador em assegurar uma
vida digna às crianças e aos adolescentes, o artigo 1634 do novo Código Civil traz
que:
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos
menores:
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I - dirigir-lhes a criação e educação; II - tê-los em sua
companhia e guarda; III - conceder-lhes ou negar-lhes
consentimento para casarem; IV - 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; V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem
partes, suprindo-lhes o consentimento; VI - reclamá-los de
quem ilegalmente os detenha; VII - exigir que lhes prestem
obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e
condição.
Ademais, os artigos 1.583 a 1.590 do novo Código Civil discorrem
especificamente como deverá ocorrer a proteção dos filhos em caso de rompimento
da sociedade conjugal.
No que tange ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
alguns doutrinadores utilizam-se dessa garantia fundamental para argumentarem
que, em caso de abandono afetivo, o menor fica privado das condições que
propiciam um bom desenvolvimento de sua personalidade. Dessa maneira, deve-se
ficar alerta para que o valor “afeto” não seja convertido em capital corrente, mas
admitido como substrato essencial e irrenunciável para a formação da dignidade da
pessoa humana.[17] No entendimento de Maria Berenice (2010, p.10), afeto é o:
(...) envolvimento emocional que subtrai um relacionamento do
âmbito do direito obrigacional – cujo núcleo é a vontade – e o
conduz para o direito das famílias, cujo elemento estruturante
é o sentimento de amor, o elo afetivo que funde as almas e
confunde patrimônios, fazendo gerar responsabilidades e
comprometimentos mútuos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em harmonia com os supracitados
dispositivos legais, prima pela salvaguarda dos direitos fundamentais das crianças e
dos adolescentes, conforme se constata através do:
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
de dignidade.
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Destarte, conforme assinala Maria Helena Diniz (2011, p. 740),
(...) poder-se-á, segundo o art. 208, I a X, da Lei 8.069/90,
intentar ação de responsabilidade se houver prejuízo a menor
pelo não oferecimento ou oferta irregular de (...) i) ações,
serviços e programas de orientação, apoio e promoção social
de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à
convivência familiar por crianças e adolescentes.
2.6 Fundamentos dos defensores do dever de reparação moral em casos de
abandono afetivo
No Brasil, há doutrinadores que defendem a possibilidade de reparação
moral oriunda da responsabilidade civil-afetiva, por endossarem que a afetividade é
um princípio que deve ser tutelado pelo sistema jurídico nacional e que o abandono
afetivo ofende a integridade física, psíquica e mesmo a dignidade do indivíduo.
Pablo Stolze (2009, p. 19) defende o provimento de reparação moralpecuniária devido ao abandono afetivo elucidando que:
(...) o abandono afetivo na filiação poderá, em nosso sentir,
autorizar a aplicação dos princípios da responsabilidade civil,
sem que isso signifique a “monetarização” da relação de afeto.
Assim pensamos desde que se entenda que a indenização
imposta ao pai ou à mãe que abandona o filho, em franco
desrespeito ao dever legal de educação (que pressupõe amor)
consiste em uma resposta que o novo Direito Civil dá,
manifestando repulsa a este tipo de comportamento, violador
do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Trata-se, em nosso sentir, de especial aplicação da teoria do
desestímulo. A função da indenização, pois, teria condão
eminentemente pedagógico.
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Giselda Hironaka (2007[18]), quando cita Sergio Resende de Barros, aponta
o critério desse autor para a caracterização de responsabilidade civil por abandono
afetivo:
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(...) é ele também quem adverte que "o afeto, em si, não pode
ser incluído no patrimônio moral de um ou de outro, de tal
modo que da sua deterioração resulte a obrigação de indenizar
o ‘prejudicado’." O que produzirá o liame necessário – nexo de
causalidade
essencial
–
para
a ocorrência
da
responsabilidade civil por abandono afetivo deverá ser
a conseqüência nefasta e prejudicial que se produzirá na
esfera subjetiva, íntima e moral do filho, pelo fato desse
abandono perpetrado culposamente por seu pai, o que
resultou em dano para a ordem psíquica daquele. (grifo
nosso)
Conforme complementa Gisele (2007), os danos advindos do abandono
afetivo são graves, sobretudo por dificultarem que o grupo familiar incuta na criança
o sentimento de “responsabilidade social”, de modo que ela possa, no futuro,
“assumir a sua plena capacidade de forma juridicamente aceita e socialmente
aprovada.”
Cláudia Maria da Silva (2004, p. 145-6) aponta a importância de existirem
mecanismos para coibir a omissão dos pais:
Em contrapartida à relevância e imperiosidade da garantia e
preservação do dever de convivência, na acepção ampla, como
ora defendido, tem-se que o descumprimento deste dever
importa em sérios prejuízos à personalidade do filho. Isso
autoriza a imediata efetivação de medidas previstas nos
diplomas legislativos pertinentes na tutela dos interesses da
filiação e decorrentes da responsabilidade civil dos pais para
com os filhos, sobretudo a condenação do pai pelos danos
causados, como já se faz presente na jurisprudência nacional.
Ainda em relação a esta opção hermenêutica, cabe destacar que aqueles que
perfilham essa corrente o fazem por acreditar na potencialidade e na eminente
necessidade de um “Direito Criativo”. Sob esse prisma, alguns defensores da
responsabilização civil por “desamor”, ainda que ela não esteja constitucionalmente
prevista, creem que, através dessas condenações, outros pais reveriam seus valores
e ficariam desestimulados à prática do abandono afetivo. Para esses jurisconsultos,
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tal prática concorreria para uma “humanização do direito”, pautada no
acompanhamento da emergência de novos paradigmas e de novas complexidades
sociais, mesmo na “sagrada” instituição família.
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De acordo com o entendimento de Maria Celina B. de Moraes (2005, p. 545), citada por Rodrigo da Cunha Pereira (2006, p. 676):
A responsabilidade civil, na atualidade, preocupa-se com a
vítima e com os danos por ela sofridos, quase
independentemente das razões de quem os causou.
Ressarcíveis não são os danos causados mas, sim, os danos
sofridos, e o olhar do Direito volta-se totalmente para proteção
da vítima. Se o pai não tem culpa de não amar sua filha, tem a
culpa de tê-la negligenciado. Assim, como se verá, o pai deve
arcar com a responsabilidade por tê-la abandonado, por não
ter convivido com ela, por não lhe ter educado, todos esses
deveres impostos por lei.
Vislumbra-se, como pontos críticos dessa ideia, o problema do arbitramento,
além de outras dificuldades inerentes aos demais casos de dano moral, a exemplo
da dificuldade de prová-lo. Conforme aponta Sergio Cavalieri Filho (2003, p. 109),
(...) juízes de todo o Brasil presentes ao IX Encontro dos
Tribunais de Alçada realizado em São Paulo, em busca de
critérios mais ou menos uniformes para a determinação de
dano moral, unanimemente aprovaram a seguinte
recomendação: “Na fixação do dano moral, deverá o juiz,
atentando-se ao nexo de causalidade inscrito no art. 1.060 do
Código Civil [de 1916], levar em conta critérios de
proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum,
atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem
jurídico lesado.”
Além de destacar o quão grave é o descumprimento do dever de cuidar, o
extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais decidiu pelo reconhecimento
de responsabilização civil advinda de abandono afetivo argumentando que:
A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que
o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e
psíquico, deve ser indenizável com fulcro no princípio da
dignidade humana. (...). O princípio da efetividade especializa,
no campo das relações familiares, o macroprincípio da
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dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição
Federal), que preside todas as relações jurídicas e submete o
ordenamento jurídico nacional. (...) No que respeita à dignidade
da pessoa da criança, o art. 227 da Constituição expressa a
legitimidade desse direito fundamental dos menores. Não é um
direito oponível apenas ao Estado, à sociedade ou a estranhos,
mas a cada membro da própria família. Assim, depreende-se
que a responsabilidade não se pauta tão-somente no dever
alimentar, mas se insere no dever de possibilitar o
desenvolvimento humano dos filhos, baseado no princípio da
dignidade da pessoa humana.[19](grifo nosso)
Seguindo análogo raciocínio, o STJ, através do RECURSO ESPECIAL Nº
1.159.242 – SP, notabilizou-se por esclarecer pontos controversos na doutrina e na
jurisprudência no tocante à reparação moral devido a abandono afetivo. À ressalva
de muitos doutrinadores de que a destituição do poder familiar seria a
única[20] sanção legal possível para quem cometera esse ilícito civil, a Ministra Nancy
Andrighi[21] assevera:
Nota-se, contudo, que a perda do pátrio poder não suprime,
nem afasta, a possibilidade de indenizações ou
compensações, porque tem como objetivo primário
resguardar a integridade do menor, ofertando-lhe, por
outros meios, a criação e educação negada pelos genitores,
e nunca compensar os prejuízos advindos do malcuidado
recebido pelos filhos.
2.7 Riscos resultantes do dever de “indenização” moral frente à configuração de
abandono afetivo
Existem aqueles que vislumbram o risco efetivo da produção de uma
“indústria indenizatória”, através da responsabilização civil decorrente de abandono
afetivo.
Sob essa ótica, são
autoridade” e as decisões
magistrados, no sentido de
patrimonial-individualista do
inestimáveis e subjetivos.

diversos e mais consistentes os “argumentos de
proferidas, respectivamente, por jurisconsultos e
recearem que, com a adoção de uma concepção
Direito de Família, “monetarize-se” sentimentos

Leonardo Castro (2008, p. 15) pondera que não seria prudente situar a lide
familiar de natureza afetiva no campo da responsabilidade civil, sob pena de
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invasão aos limites do Direito de Família. Ademais, o autor questiona se compete
ao Judiciário equilibrar a relação pai e filho e ao mesmo tempo punir os pais
faltosos do dever afetivo por meio de quantificação pecuniária.
A priori, essa corrente esclarece que “indenização” denota “tornar sem dano”.
Portanto, inviável seria, na prática, anular os efeitos lesivos quer seja pelo abandono
afetivo ou por qualquer outro desrespeito aos princípios morais. Ainda assim,
mesmo a “reparação” ou o “ressarcimento” pecuniário pelo descumprimento de um
“dever” de cuidado deve ser criteriosamente analisado a fim de que não se sucumba
à valoração material de sentimentos.
No Brasil, no leading case vislumbrado através do RECURSO ESPECIAL Nº
757.411 - MG[22] (2005/0085464-3), o STJ decidiu pelo conhecimento e provimento
do recurso de impossibilidade[23] de reparação moral por responsabilidade civil em
caso de abandono afetivo. De maneira semelhante, o STF, através do RE 567.164ED/MG[24], cuja Relatora foi a Ministra Ellen Gracie, não proveu o recurso
extraordinário interposto embasando-se na “Inocorrência de ilicitude da parte do
varão e de abandono afetivo em relação aos filhos”.
Por outro ângulo, adeptos dessa vertente têm a sensibilidade de reconhecer
que afeição, amor, dedicação, são sentimentos em uma relação parental que não
podem ser criados pelo temor de um julgamento ulterior[25], mas são voluntária e
cotidianamente cultivados. Outrossim, há a complexidade dos casos em que crianças
ou adolescentes assistiram ao esfacelamento dramático de uma união conjugal. Não
raro, os genitores que ficam com a guarda legal do menor repassam o remorso do
casamento mal-resolvido para os filhos, distorcendo a imagem que, especialmente,
as crianças, ainda não terminaram de formar sobre seus pais. De maneira semelhante,
alguns deles dificultam as visitas legalmente estabelecidas para o ex-cônjuge. Os
danos advindos da possível ausência afetiva de um dos pais na vida do menor variam
de acordo com as particularidades fáticas e as subjetividades de cada um. É inegável
que essas lacunas de orientação, amor, cuidado, carinho, atenção, deixam um fosso
incomensurável que acompanha esses menores desassistidos mesmo após deles
alcançarem a idade adulta.
3.Vulnerabilidades da configuração legal de indenização moral devido a
abandono afetivo
O artigo 927 do Código Civil Brasileiro é taxativo quando determina que
“Aquele que: por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo”.
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Outrossim, dentre os pontos frágeis da responsabilização civil-afetiva,
destaca-se a incerteza quanto aos critérios que seriam utilizados na valoração do
“desamor”, podendo-se citar, dentre eles, o tempo decorrido, a condição
socioeconômica do infrator e a gravidade dos danos morais que se manifestam na
parte reclamante. No que tange à excludente de responsabilidade civil “força maior”,
sobrepõe-se a questão de como proceder caso o genitor que se afaste o tenha feito
por portar doença infectocontagiosa ou por passar por graves necessidades
financeiras. As relativizações, que precisam ser feitas frente aos questionamentos
suscitados por esse dilema, são ilustrativas da complexidade de imputar a alguém
uma indenização monetária devido a um abandono afetivo.
Em relação ao poder-dever familiar, do qual deriva a autoridade parental e,
consequentemente, a possível responsabilidade civil do pai sob dados atos do filho
menor, é relevante a lição de Sergio Resende de Barros (2003) de que todos os
direitos humanos:
(...) são poderes-deveres de todos para com cada um e de cada
um para com todos, visando realizar a essência humana em
todas as existências humanas, concretizar o ser humano em
todos os indivíduos humanos, segundo os padrões de
dignidade do momento histórico.
Ainda em relação à polêmica de responsabilizar civilmente alguém pela
ausência do cumprimento de um “dever” de cuidado, é notória a posição e a decisão
do Ministro Asfor Rocha[26], do Superior Tribunal de Justiça, que reformou a
condenação de um Tribunal de Minas Gerais de modo que o genitor não fosse
obrigado a pagar por danos morais.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO.
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano
moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à
aplicabilidade da norma do art. 159 do Código de 1916 o
abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária. 2. Recurso
Especial conhecido e provido.”(...)Sr. Presidente, é certo que o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais pontificou que o recorrido
teria sofrido em virtude do abandono paterno; são fatos que
não podem ser desconstituídos. E é justamente com base
nesses fatos que aprecio o que está ora posto. Penso que o
Direito de Família tem princípios próprios que não podem
receber influências de outros princípios que são atinentes
exclusivamente ou – no mínimo – mais fortemente a outras
849

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

ramificações do Direito. Esses princípios do Direito de Família
não permitem que as relações familiares, sobretudo aquelas
atinentes a pai e filho, mesmo aquelas referentes a patrimônio,
a bens e responsabilidades materiais, a ressarcimento, a tudo
quanto disser respeito à pecúnia, sejam disciplinadas pelos
princípios próprios do Direito das Obrigações. Destarte, tudo
quanto disser respeito às relações patrimoniais e aos efeitos
patrimoniais das relações existentes entre parentes e entre
cônjuges só podem ser analisadas e apreciadas à luz do que
está posto no próprio Direito de Família. Essa compreensão
decorre da importância que tem a família, que é alçada à
elevada proteção constitucional como nenhuma outra
entidade vem a receber, dada a importância que tem a família
na formação do próprio Estado. Os seus valores são e devem
receber proteção muito além da que o Direito oferece a
qualquer bem material. Por isso é que, por mais sofrida que
tenha sido a dor suportada pelo filho, por mais reprovável que
possa ser o abandono praticado pelo pai (...) a repercussão que
o pai possa vir a sofrer, na área do Direito Civil, no campo
material, há de ser unicamente referente a alimentos; e, no
campo extrapatrimonial, a destituição do pátrio poder, no
máximo isso. Com a devida vênia, não posso, até repudio essa
tentativa, querer quantificar o preço do amor. Ao ser permitido
isso, com o devido respeito, iremos estabelecer gradações para
cada gesto que pudesse importar em desamor.
Tal como foi argumentado por doutrinadores após o “famoso” caso
indenizatório da professora Luciane[27], a partir de decisão do STJ, outro ponto
importante consiste em refletir se esse ressarcimento material tardio não configuraria
mais uma vingança pessoal do que propriamente uma reparação de danos morais.
Sob esse prisma, a fim de que a reparação pecuniária não se torne um instrumento
de enriquecimento indevido para os que intentarem essas ações de abandono, é
louvável a iniciativa de reverter esses recursos financeiros para ONGS e/ou outras
Instituições que cuidem de menores desassistidos. Dessa maneira, contribuir-se-ia
para o “condão pedagógico”[28] da reparação moral devido à configuração de um
abandono afetivo.
Outro aspecto polêmico a ser analisado pela doutrina concerne à viabilidade,
devido aos critérios de temporalidade e capacidade civil, de um responsável pelo
menor ajuizar uma ação contra o genitor que se omite do dever parental-civil de
“cuidar”. Sob essa ótica, o Poder Judiciário poderia coagir a omissão intencional de
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pais ainda na iminência da configuração de abandono afetivo, evitando que sejam
criados ou se desenvolvam profundos prejuízos psíquicos e emocionais advindos
desse ilícito civil.
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Um outro ponto que deve ser problematizado por doutrinadores e
magistrados é o risco de, com a abertura de precedentes de reparação moral por
abandono afetivo, também pais (idosos ou não) ajuizarem ações de “indenização
moral” devido à ausência de afeto[29], por parte de seus filhos, nas relações
interparentais. A produção de projetos de leis[30] e/ou súmulas vinculantes, caso seja
suscitada, deve abranger essas duas configurações de abandono afetivo.
4.Considerações finais
À guisa de conclusão, reitera-se que é condição sine qua non para que
alguém seja civilmente responsabilizado por esse “delito”, que ao menos seja
comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o abandono. É natural que haja
sensibilização e natural tendência a, de antemão, proteger os direitos de
personalidade envolvidos e corroborar o discurso de quem sofreu as perdas
subjetivas advindas de um abandono afetivo. Contudo, deve-se atentar para que não
haja uma banalização de sentimentos e que pessoas imbuídas de má-fé não se
aproveitem dessa “compensação monetária por desamor” para levarem ao Tribunal
pseudo casos de desamparo afetivo.
Paralelamente, caso comprovados os elementos da responsabilização civil,
deve ser ressarcida a vítima que, ainda em tenra idade, sofreu com a ausência dos
deveres de cuidar, de amar. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a sociedade, da
qual os hermeneutas, os legisladores e os aplicadores das regras e princípios jurídicos
fazem parte, identifica-se com e busca promover um “direito justo”.
Todavia, mesmo o conceito de justiça é relativo, depende de idiossincrasias
e não pode ser alçado a um valor universal e absoluto para a variedade fática e
principiológica que se vivencia. Destarte, é preocupante que o Judiciário interfira em
campos que cabem à ética e à moral subjetivas dos indivíduos e assuma outras
funções, que não sejam as de salvaguardar as garantias fundamentais das crianças e
adolescentes.
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Ministro
Raul
Araújo. Disponível
em
< https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/490422303/recurso-especial-resp1087561-rs-2008-0201328-0/relatorio-e-voto-490422327> Acesso em 11/11/2020.
[17] Segundo a mesma autora, no artigo “Efeitos patrimoniais das relações de afeto”,
(disponível
em:
<http://www.mariaberenice.com.br/uploads/2__efeitos_patrimoniais_das_rela%E7%F5es_de_afeto.pdf>. Acesso em 10/10/2012)
“Como cabe ao Direito regular a vida, e sendo ela uma eterna busca da felicidade,
impossível não reconhecer que o afeto é um valor jurídico merecedor de tutela.”
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[18] Não consta a página de referência desse trecho no artigo “Os contornos jurídicos
da responsabilidade afetiva na relação entre pais e filhos - além da obrigação legal
de caráter material.”(22/04/2007) dado que essas informações foram coletadas no
sítio http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/289 (Acesso
em
26/10/2012)
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[19] Vide a íntegra da APELAÇÃO CÍVEL No. 408550-5 - 01.04.2004
BELO HORIZONTE no sítio http://www.apase.org.br/83007-danomoral.htm, acesso
em 25/10/2012.
[20] As autoras Michele Amaral Dill e Thanabi Bellenzier Calderan, no artigo, presente
no sítio http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/703, pontuaram que “O
rol das medidas pertinentes aos pais e responsáveis que descumprirem com suas
obrigações legais é a advertência, perda da guarda, destituição da tutela, perda e
destituição do poder familiar todas expressas no artigo 129 do ECA.”
[21] A
íntegra
da
decisão
do
STF
pode
ser
vista
em
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901937019&dt_publica
cao=10/05/2012> Acesso em 23/10/2012). No mesmo sentido, Christiano Chaves,
em seu vídeo <http://www.youtube.com/watch?v=zwXvquF_YNk>, afirma que A
destituição do poder familiar atinge o poder, sem atingir o dever! O pai é privado
dos podres, não dos deveres; continua obrigado a pagar alimentos, herança, se
responsabilizar pela indenização do filho que cometeu o ilícito. Se assim não fosse, a
destituição do poder familiar se tornaria prêmio, e não sanção.

[22] Confere-se
a
ementa
do
recurso
na
íntegra
através
do
sítio https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=595269&sR
eg=200500854643&sData=20060327&formato=PDF.Acesso em 26/10/2012.
[23] Discordando da decisão supracitada do STJ, Rodrigo Pereira e Cláudia Silva
(2006, p. 678-9) asseveraram que: “A razão denegatória do STJ ao pedido do filho se
apóia na afirmação de que não se pode coagir um pai a amar seu filho. Entendemos
que a desatenção, a rejeição, o desafeto devem sofrer sanções, sob o risco de o filho
vir a ser titular de direitos reconhecidos, mas vazios e inexigíveis. Além disso, se um
pai ou uma mãe não quiser cuidar, dar atenção, carinho e afeto àqueles que
trouxeram ao mundo, essa recusa e essa negligência implicam danos à
personalidade, os quais devem ser ressarcidos para provocar reflexões e coibir
práticas semelhantes.(...) Admitindo-se não ser possível obrigar ninguém a dar afeto,
a única sanção possível é a reparatória. Não estabelecer tal sanção aos pais significa
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premiar a irresponsabilidade e o abandono paterno. Podemos esperar que,
proximamente, em casos semelhantes, o
Judiciário promova julgamentos alicerçados em novos paradigmas, traduzindo as
concepções de uma justiça contemporânea e consolidando o afeto como um valor
jurídico, um pressuposto para o exercício da autoridade e das funções paternas.”
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[24] Pode-se
conferir
a
íntegra
da
decisão
em
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ivHwiHKBsJ:www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDecisao.asp%3FnumDj%3D157%26dataPu
blicacao%3D%26incidente%3D4265858%26capitulo%3D6%26codigoMateria%3D3
%26numeroMateria%3D109%26texto%3D4065852+&cd=1&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 26/10/2012.
[25] Consistiria na aplicação prática da função dissuatória da reparação moral
pecuniária.
[26] Este é o RECURSO ESPECIAL Nº 757.411 - MG (2005/0085464-3), leading
case para as Instâncias Superiores Nacionais que já foi supracitado e se encontra
disponível
em https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=595269&sRe
g=200500854643&sData=20060327&formato=PDF. Acesso em 26/10/2012.
[27] REsp 1159242 (2009/0193701-9 - 10/05/2012), a publicação do recurso está
disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901937019&dt_publica
cao=10/05/2012> Acesso em 23/10/2012.
[28] Expressão de Pablo Stolze, em apostila 03 de Direitos de Família, já usada na p.
11 do presente artigo.
[29] Há forte divergência doutrinária no tocante ao uso do termo “princípio” para a
“afetividade”, dado que, segundo ponto de vista majoritário, é um equívoco sustentar
o caráter vinculante da faculdade “amar”.
[30] Há um projeto de lei do senador Marcelo Crivella em tramitação desde 2007, e
traz como um dos aspectos polêmicos o entendimento de que a simples
proximidade física entre pai e filho suprimiria o abandono afetivo. Todavia,
ações dessa espécie buscam punir o desprezo afetivo e não o abandono por si só.
Além de indenização e prisão, o projeto prevê a destituição do poder familiar na
hipótese do abandono moral.
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RESUMO: O presente artigo aborda a aplicação de políticas públicas de mobilidade
urbana através do tempo e espaço, observando e analisando a trajetória dos avanços
e garantias adquiridas no que tange a mobilidade urbana englobando desde os
movimentos oriundos do período ditatorial com reivindicações das autoridades
competentes, até a atualidade, visando o seu desenvolvimento e criação de
legislações. Tendo assim como foco principal, identificar as melhorias na qualidade
de vida da sociedade. Tratando de alguns aspectos das leis de mobilidade urbana
Federal e Municipal, discutindo especificamente sobre a competência, planejamento
e aplicação dos referidos institutos e a relevância que ganhou nos últimos anos na
esfera de atuação da advocacia.
Palavras-chave: Mobilidade. Urbanização. Transporte. Sociedade. Meio ambiente.
ABSTRACT: This article accost the public politics application of urban mobility across
time and space, observing and analyzing the trajectory of the progress and assurance
acquired with regard to urban mobility, encompassing from the movements
originating from the dictatorial period with vindication from the competent
authorities, until today, aiming at their development and creation of legislation. Thus,
having as main focus, to identify the improvements in the quality of life of society.
Dealing with some aspects of the Federal and Municipal urban mobility laws,
specifically arguing the competence, planning and application of these stated
institutes and the relevance it has gained in recent years in the realm of advocacy.
Keywords: Mobility. Urbanization. Society. Environment.
1.INTRODUÇÃO
Ao se propor a pesquisa sobre a implementação de políticas públicas de
mobilidade urbana, deve-se ter em mente que mobilidade urbana está relacionado
a vários aspectos diferentes, como direito espacial, transporte, acessibilidade,
infraestrutura. Trata-se muito mais do que transporte, mas de uma verdadeira
reestruturação da cidade.
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Esclarecer a concepção das normas pertinentes a mobilidade urbana no
ordenamento jurídico, baseando-se na lei federal 12.578/12 a qual a trata de modo
geral sobre o assunto é um dos pontos principais para se efetivar a aplicação da lei
estadual e municipal de mobilidade, as quais vem delinear sobre a obrigatoriedade
do uso das normas de mobilidade urbana.
Nesse contexto, com o crescimento desenfreado da população na área
urbana, a distância de locomoção de pessoas e cargas no município aumenta
automaticamente, tornando-se uma problemática enfrentada nos grandes centros
urbanos, cabendo ao poder público determinar como essa movimentação deverá ser
realizada para garantir tanto a qualidade de vida dos cidadãos como a produtividade
econômica.
Responder as questões pertinentes ao avanço das melhorias da qualidade
de vida da sociedade bem como das garantias, e a defesa dos direitos da população
é essencial.
Importante destacar, que é necessário a identificação da relação existente
entre o desenvolvimento do transporte público e a mobilidade urbana das diferentes
esferas de poder com intuito de desenvolver novas formas, evoluindo para melhor
prestação do serviço, criando novas perspectivas para o transporte público, dando
importância aos interesses coletivos. Dessa forma, tem a função de redistribuir
benefícios aos utilizadores desses transportes, permitindo o deslocamento da
população com custos abaixo do mercado, favorecendo assim, de forma indireta as
pessoas que necessitam utilizar diariamente o transporte público.
Em virtude disso, o município como ente mais próximo das dificuldades
enfrentadas deverá avaliar a sua realidade de forma peculiar, evitando assim investir
em estruturas onerosas, mas aproveitando de forma consciente as existentes capazes
de beneficiar a população pelos tipos e níveis dos serviços prestados através do
transporte público dentre outras estruturas, permitindo assim o acesso a outros
direitos pertinentes a população.
Em razão disso, é imprescindível a análise do avanço da legislação e aplicação
desta ao fato concreto, a qual deve visar a melhoria da qualidade de vida e
acessibilidade da sociedade em núcleos urbanos, mostrando-se relevante um estudo
aprofundado sobre este tema que afeta diretamente o acesso da sociedade a um
ambiente que respeite a saúde, moradia, segurança e outros direitos garantidos
constitucionalmente.
Com o propósito de se ter uma visão melhor sobre o tema ora discutido,
buscou-se a coleta de dados em periódicos científicos, revistas, artigos, legislação,
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doutrina, jurisprudências e dados estatísticos para se conseguir uma estrutura
concisa e bem detalhada sobre o assunto. Escolhendo com isso o método de
pesquisa bibliográfica, levantando dados sobre o cenário atual da aplicação das
normas, pesquisas relevantes para se obter clareza sobre a evolução normativa e bem
estar social.
2. BREVE HISTÓRICO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MOBILIDADE URBANA
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Discorrer-se-á sobre os principais momentos da organização do Estado para
melhor atender as necessidades da população e também, sobre os pontos que
ganharam maior destaque na sociedade, como a elaboração de leis, protestos, e
movimentos reivindicatórios.
2.1 Da Organização Governamental
É imprescindível ir a origem para entender que a preocupação com políticas
públicas de mobilidade urbana não é recente, e que desde antes do aparelhamento
tecnológico experienciado nessa Era, a relevância do tema referente a locomoção de
pessoas e cargas já apresentava obstáculos e desafios.
Analisar a linha temporal de transição entre as várias organizações e entidades
estatais, bem como a criação de legislações se tornou fundamental para entender a
relevância do tema que atinge princípios que são os mais básicos da população,
locomoção e saúde.
No ano de 1965, através do Decreto 57.003/95, criou-se o Grupo Executivo de
Política de Transportes e o Fundo de Transportes, dando outras providências:
O Grupo de Estudos para Integração da Política de Transportes
(GEIPOT), criado em 1965, como um órgão interministerial
vinculado ao então Ministério de Viação e Obras Públicas,
tendo por objetivo coordenar e desenvolver uma série de
estudos de transportes. Em 1970, o GEIPOT é transformado em
empresa pública, a Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes. Após 36 anos de atuação (2001), o GEIPOT é
extinto. (BRASIL,
2013,
p.
1.
Disponível
em https://bemvin.org/1-histrico-da-poltica-de-mobilidadeurbana-no-brasil.html. Acesso em 25/10/2020)
A primeira criação de um órgão voltado para a mobilidade urbana vem de
mais de 5 séculos, com a finalidade de desenvolver, orientar, planejar e assessorar
órgãos executivos para aplicação de políticas que visem a atender a população de
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modo geral, preservando e melhorando as condições no que tange a saúde,
segurança e bem-estar individual e coletivo.
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É importante mencionar a criação da Empresa Brasileira de Transportes
Urbanos (EBTU), pilar central do Sistema Nacional de Transportes Urbanos (SNTU),
enquanto a GEIPOT tinha por objetivo coordenar e desenvolver estudos sobre
transportes urbanos, a EBTU tinha o encargo de desenvolver o sistema tecnológico
do setor, dar apoio aos órgãos relacionados a gerência e a capacitação de pessoal
com espeque na infraestrutura[2].
Embora a criação tenha sido um dos primeiros passos para melhoria da
condição de vida nas cidades, em 1991 a Empresa EBTU foi extinta e em 2001 com a
promulgação da lei 10.257/01 conhecido como Estatuto da Cidade a GEIPOT também
fora extinta, deixando assim uma lacuna apesar da criação de uma legislação voltada
a cidades[3].
Apesar do Estatuto das Cidades ter sido proposto em 1989, somente em
2001 veio a ser promulgado, mostrando o lapso temporal de mais de 10 anos para
ser efetivado.
Nessa toada, com a extinção dos órgãos especializados, e a ineficiência do
sistema de transporte urbano, a população se via ainda mais desamparada eclodindo
em movimentos com amplas reivindicações, obrigando o governo a criar o Ministério
das Cidades através da Lei 10.683/03 que dispunha sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios.
Diante da criação do Ministério das Cidades, este ficou encarregado de atuar
em várias áreas diversificadas, como habitação, saneamento, mobilidade urbana e
programas urbanos. Conforme se infere, muito vasto é o alcance dessas áreas, tendo
com isso o auxílio de órgãos que também fazem parte da pasta do Ministério, como
o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) a Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU) e a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb).
A Secretaria Nacional da Mobilidade Urbana (SeMob) que está inserida
dentro do Ministério das Cidades é a responsável pela formulação e implementação
de políticas públicas de mobilidade urbana,
A Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana –
SeMob foi instituída no Ministério das Cidades com a finalidade
de formular e implementar a política de mobilidade urbana
sustentável, entendida como “a reunião das políticas de
transporte e de circulação, e integrada com a política de
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desenvolvimento urbano, com a finalidade de proporcionar o
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os
modos de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma
segura, socialmente inclusiva e sustentável”. (URBANA-PE,
2014, p.1. Disponível em: http://urbana-pe.com.br/entenda-opapel-da-secretaria-nacional-de-transporte-e-da-mobilidadeurbana. Acesso em: 14/06/2020).
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Devido a várias reivindicações da população por melhorias na área urbana,
que levou a criação do Ministério das cidades desdobrado na SeMob para atender a
população. Este foi tido como um clamor do povo, que estava insatisfeito com a
dificuldade enfrentada com os meios de transportes.
2.2 Movimentos Reivindicatórios e suas Contribuições para Mobilidade Urbana
Apesar da criação dos órgãos estruturantes, ainda restava a concretização de
melhorias que assegurassem o bem-estar da população, que reivindicavam
condições mais acessíveis a transporte e a redução do valor da sua tarifa que
acabavam por provocar desigualdades a população de classe baixa.
Diante da insatisfação vivenciada nos anos de 1970 a 1982 foram marcados
por revoltas que eclodiam em várias partes do território nacional, na Cidade de Rio
de Janeiro/RJ em 1975, 9 estações foram depredadas, mostrando a insatisfação da
população da época:
A noite de 20 de agosto de 1981 foi um fim de dia atípico em
Salvador quando 300 a 600 manifestantes, os números
divergem no noticiário dos jornais, concentrados na Praça
Municipal, atacaram ônibus que circulavam pelo local a
pedradas no episódio que ficou conhecido como o quebraquebra dos ônibus. O saldo das manifestações foi de 343
coletivos depredados e 10 incendiados, segundo declarou na
época Ival Figueredo, então presidente e porta voz do Sindicato
das
Empresas
de
Transporte
Público
de
Salvador/Seteps. (CADENA,
2013,
p.
1.
Disponível
em http://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2013/0
7/12/o-quebra-quebra-dos-onibus-de-salvador-em-1981/.
Acesso em: 30/07/2020)
As revoltas e protestos iniciados no período ditatorial foram fortes o
suficiente para que na reforma Constitucional de 1988, incluíssem os Artigos, 21, XX,
(trata da competência da União para aprovação e aplicação de normas gerais) 30, V,
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(concede aos municípios competência exclusiva para tratativas do tema), no que se
refere sobre o desenvolvimento urbano vem delineado em seu 2º capítulo disposto
exclusivamente para o tema de Política Urbana, sendo o Artigo 182 da Constituição
Federal voltado diretamente para mobilidade urbana.
Art. 21. Compete à União:
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[...]
XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
[...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
[...]
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. (BRASIL,
1988,
p.1
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitu
icao.htm. Acesso em 30/07/2020.)
Nesse sentido, motivados pela recente democratização, os Municípios
tentam utilizar mecanismos diversificados para aplicação das políticas públicas de
mobilidade urbana, uma das primeiras foi a tentativa de tarifa zero dos coletivos na
Cidade de São Paulo/SP,
Durante o mandato de Luiza Erundina na Prefeitura de São
Paulo (1989-1992) o Executivo enviou uma proposta de Tarifa
Zero à Câmara de Vereadores. A ideia foi do Lucio Gregori
então Secretário de Transportes coadjuvado pelo Jairo Varoli
então Presidente do CET. Como Presidente da CMTC, empresa
pública encarregada da operação e gestão do serviço de ônibus
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em São Paulo encampei imediatamente a proposta por
reconhecer as enormes vantagens não apenas sociais, mas
também econômicas e políticas que ela significava. Levamos a
proposta à Luzia Erundina que imediatamente deu luz verde
para que transformássemos a ideia em um projeto de lei a ser
rapidamente encaminhado à Câmara de Vereadores.
Percebendo o impacto do projeto e especialmente seus
alcances políticos, a oposição que no momento mantinha
maioria na Câmara de Vereadores rejeitou a proposta, e a tarifa
zero não pode ser colocada em prática. (SANDRONI, 2013,
p.1. Disponível em: http://sandroni.com.br/?p=457. Acesso em:
31/10/2020.)
Conforme se observa, alguns Municípios tentaram colocar em prática
iniciativas que visavam tanto auxiliar a camada mais carente da população, quanto
assegurar a saúde da população e meio ambiente, visto que com a tarifa zero
buscaria aumentar a frota de veículos coletivo de passageiros, reduzindo veículos
particulares individuais.
Apesar das barreiras encontradas no início da reforma Constitucional, após
alguns anos de luta, começou a obter resultados, assim segundo Mendonça (1997)
“A municipalização dos serviços (e o mecanismo da receita pública) resultou em
avanço na melhoria da qualidade do transporte coletivo por ônibus, medido pelo
aumento da frota, número de linhas e quilometragem percorrida”.
Em que pese vislumbrar algumas melhorias, este período transicional ficou
marcado pela participação popular e também pela tentativa de interferência estatal
na tarifa e qualidade dos transportes.
Análises diversas coincidem no fato de que à expansão viária
nacional, bem ou mal sucedida segundo os autores, reduz-se o
que se poderia chamar de política de transportes no Brasil
desde o início do século XX. Aparece nitidamente maior
interesse pelas cargas do que pelos passageiros, pelas bases
produtivas do que pelos interiores, pelo regional do que pelo
urbano. [...] concorda-se em que, no Brasil, a política de
transporte urbano mal chegou a ser mais de que um
subproduto da política de transporte, sem objetivos nem meios
próprios – com rara exceção na segunda metade da década de
70 [...] Assim, de forma implícita, tudo foi deixado em aberto
para que o setor rodoviário, sob impulso da iniciativa privada,
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viesse a predominar nos serviços de transporte urbano nas
cidades. (BRASILEIRO; HENRY, 1999, p. 58)
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O interesse das grandes empresas de transporte coletivo, sempre se
sobrepôs aos interesses coletivos ocasionando grandes conflitos e vandalismo,
gerando caos e os famosos “quebra-quebra”.
Outro grande episódio que marcou também a insatisfação da população foi
o protesto e revolta contra o aumento das tarifas dos transportes coletivos
autorizado pelo poder executivo, conhecido como revolta dos 20 centavos em que
milhares de brasileiros saíram às ruas para lutar por um direito a tarifas mais justas.
(SILVA, 2013)
De acordo com Hailer (2014, p.1), esse movimento ficou marcado pela
repressão do Governo de São Paulo que acabou por fortalecer o protesto quando a
Policia Militar no uso da força, tentou silenciar a manifestação pacifica a qual ganhou
seguidores em outros Estados e Cidades.
O movimento foi forte o suficiente para que os Governos Estaduais e
Municipais recuassem nas implantações do aumento no preço das passagens
garantindo a reivindicação popular clamada nas ruas suspendendo com isso o
aumento autorizado pelo executivo federal.
O acréscimo de 20 centavos nas passagens dos coletivos urbanos, poderia
no momento significar pouco, porém, a maioria dos trabalhadores utilizam de 3 a 5
coletivos para chegar ao trabalho, e tendo como base que estes faziam o trajeto casatrabalho-casa, o gasto mensal teria grande impacto na renda familiar.
O movimento ganhou tamanha força que as reivindicações tomaram um
rumo maior, em que estes cobravam não só 20 centavos, mas o respeito ao seu
direito preconizado na Constituição Federal, livre expressão, saúde, segurança,
dentre outros.
O movimento acabou, após os Governos dos Estados suspender e revogarem
o aumento do preço das passagens.
3. DA NORMATIZAÇÃO DA LEI DE MOBILIDADE URBANA
Tratar-se-á nesse tópico sobre a elaboração e a competência no que diz
respeito à lei de mobilidade urbana de aspecto geral.

870

www.conteudojuridico.com.br

3.1 Da Competência na Elaboração da Legislação
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é o ponto inicial
dos aspectos gerais ao tratamento de mobilidade urbana, nos 4 artigos da
Constituição Federal - art. 21, XX, 30, V, 182, 183 -, deixam claros a relevância do
assunto, designando competências e pontos bases para a criação de legislações com
orientações suscintas.
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Apesar de ter em seu texto amparo para a criação de normas infralegais, o
processo de elaboração de legislações para atender a necessidade da população foi
lento, pouco interligado entre as diferentes esferas de Poder (Federal, Estadual e
Municipal), deixando o povo insatisfeito, os quais realizavam protestos requerendo
melhorias na qualidade de locomoção bem como preços mais acessíveis.
Somente em 2001 foi criado uma norma que disciplinasse a mobilidade
urbana trazendo orientações gerais e aplicações obrigatórias (Lei 12.257 de 10 de
julho de 2001 – Estatuto da Cidade) para União, Estados e Municípios, o qual é
referência o artigo 1º da lei que mostra a regulamentação dos artigos constitucionais,
Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts.
182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto
nesta
Lei.(BRASIL,
2001,
p.1.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitu
icao.htm. Acesso em 30/07/2020)
O Estatuto da Cidade vem nesse sentido fazer a regulamentação dos artigos
constitucionais com aplicação da Lei de Mobilidade Urbana de forma geral.
Este foi um grande avanço na conquista de Melhorias no cenário urbano,
garantindo o direito a cidades sustentáveis, qualidade de vida, dignidade da pessoa
humana e a própria vida.
Os esforços lançados para criação e aprimoramento do ambiente das cidades
não gerou melhorias de forma rápida, mesmo com a criação do Ministério das
Cidades, as mudanças foram lentas e quase imperceptíveis tendo protestos e
descontentamentos da população.
Os impactos negativos que a estrutura desorganizada das Cidades trazia a
população e ao Produto Interno Bruto (PIB) eram sentidas pelo Governo Federal, o
qual chegou ao ponto de criar uma lei de organização de serviços relacionados ao
deslocamento de pessoas e cargas, conhecida popularmente a Lei
Federal 12.587/12 de Lei da Mobilidade Urbana. (BRASIL, 2012)
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A entrada em vigor da Lei é uma medida um tanto desesperada de organizar,
aprimorar e reinventar as cidades, colocando-se frente a um quadro caótico de mais
de 100 milhões de veículos[4], com malhas viárias desgastadas saneamento básico e
outras condições de vida insuficientes e serviços ineficientes para atendimento da
população, com emissão de gases poluentes, engarrafamentos, acidentes, os quais
se relacionam diretamente a saúde, bem-estar e segurança da população de modo
geral.
O ponto principal do referido instituto está em criar um sistema sustentável,
atingindo de modo geral a população dando acessibilidade, conforto e segurança
aos usuários com preços acessíveis melhorando a qualidade de vida da sociedade e
preservando o meio-ambiente, retirando a prioridade no transporte individual,
dando relevância ao transporte coletivo.
Apesar da entrada em vigor da lei de mobilidade urbana ser um ponto chave
para organizar a estrutura de locomoção das cidades, que não mais consegue se
sustentar, conforme mencionado acima, mesmo com essa legislação houveram
protestos com reivindicações de tarifa acessível, visto a crise experienciada no Brasil
que atingia a época as pessoas mais carentes que dependiam do transporte coletivo
de passageiros.
A ideia central da legislação de mobilidade urbana é um dos pontos
principais de debates experimentados nas últimas décadas,
O transporte é um importante instrumento de direcionamento
do desenvolvimento urbano das cidades. A mobilidade urbana
bem planejada, com sistemas integrados e sustentáveis,
garante o acesso dos cidadãos às cidades e proporciona
qualidade de vida e desenvolvimento econômico. (BRASIL,
2013,
p.5.
Disponível
em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB
/cartilha_lei_12587.pdf. Acesso em: 30/10/2020)
Antes da entrada em vigor do referido instituto, era imprescindível a atuação
dos três entes federativos colaborando entre si para que se conseguisse a execução
de metas relacionados a mobilidade urbana, contudo, atualmente com a edição de
normas em cada esfera de poder, todos desempenham seus papéis de forma a
contribuir de maneira direta em outras esferas sem necessidade de comunicação e
acordo entre os referidos entes nestes pontos, visto estar expressamente vinculada a
competência emanada por lei.
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Cabe destacar ainda que a lei de mobilidade urbana é norteadora para a
criação de leis municipais, decretos, atos regulamentadores, trazendo princípios,
diretrizes e objetivos básicos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, sendo um
marco essencial na implementação de políticas públicas voltadas a sociedade.
4. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOBILIDADE URBANA
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Abordar-se-á a implementação de políticas públicas de assuntos
relacionados a mobilidade urbana especificamente na esfera Estadual e Municipal na
garantia dos direitos da sociedade.
4.1. Desenvolvimento do Estado de Rondônia
A formação do Estado de Rondônia é recente, passado de um ente integrante
da esfera federal para um Estado, possuindo menos de 100 anos de criação. O Estado
recém criado possui diversas peculiaridades, cultura, ambiente, e costumes variados
oriundos dos diversos Estados brasileiros. Assim, a população que vive nessa terra,
tem uma longa jornada para se adaptar aos aspectos locais, clima, infraestrutura,
visto que está inserido na Amazônia.
Sabendo-se que está inserido dentro da Amazônia, tem-se em mente que o
desenvolvimento tecnológico e habitacional sofre com o rigor da legislação como é
o caso da Lei 12651/12 (Código Florestal) e pressão internacional, os quais visam
manter o ecossistema o mais natural possível, criando barreiras e desafios ao
desenvolvimento do Estado e da sua infraestrutura atingindo diretamente a
mobilidade urbana. Nesse sentido, o respeito ao meio ambiente e sociedade deve
ser concebido como valor principal, protegendo-se os recursos naturais e menos
degradantes;
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação
nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas
sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes
percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos
previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
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II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). (BRASIL,
2012,
p.1.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 30/07/2020.)

Nota-se que, a legislação referente ao meio ambiente na Amazônia legal tem
maior rigidez, dificultando em tese a contemplação de melhorias, como estradas
(acabam por destruir parte da fauna e flora do local) infraestrutura ou de transporte
(que acaba por poluir o ar que respiramos, afetando a saúde) devendo sempre estar
atento ao meio ambiente, com o risco de prejudicar um direito de modo direto ou
indireto,
O que se desenha como alternativa para o planejamento de
cidades sustentáveis hoje é a introdução efetiva, no território,
do conceito de mobilidade sustentável, que vai além do
planejamento setorizado, seja ele dos usos do solo, da
circulação,
ou
dos
transportes. (IPEA,
2016,
p.
82. https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=28489. Acesso em: 14/06/2020)
Como bem explica o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2016), a
mobilidade sustentável vai além de simples uso do solo, da circulação.
O Estado de Rondônia se encontra dentro de uma zona onde é
imprescindível a preservação do meio ambiente, tornando-se clara a necessidade de
projetos bem elaborados que não só atribuam melhorias a locomoção de pessoas e
a circulação de mercadoria, como também reduzam ao mínimo possível o impacto
que causara ao meio ambiente.
O DER/RO (Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia) destacou
em sua publicação,
Atualmente, a mobilidade urbana é vista como acessibilidade,
e não é. A mobilidade urbana é um conjunto de projetos
necessários para a população deslocar, ela está inserida na
rotina de toda população. (RONDÔNIA, 2020, p.1. Disponível
em http://www.rondonia.ro.gov.br/servidores-do-derapresentam-projetos-de-rondonia-no-i-workshop-rodoviarioe-de-mobilidade-urbana-no-maranhao/.
Acesso
em
26/10/2020).
Em parte, está correto o que se afirma sobre mobilidade urbana, porém leva
a acreditar que se deve ver a mobilidade urbana apenas como uma simples
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movimentação na cidade, que é melhorada através de projetos executados para
melhoria da circulação.
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Entretanto, Mobilidade Urbana não se refere mais somente a deslocar
pessoas, mas existe toda uma estrutura que visa propiciar acessibilidade, conforto,
segurança e rapidez para população na circulação de mercadorias, interação com o
meio ambiente, troca de ideias. Dessa forma não podemos simplesmente centralizar
mobilidade urbana como o simples fato de nos mover, visto que dentro da
mobilidade urbana, devemos verificar, saúde, conforto, meio ambiente, bem social.
Deve-se ter claro, entretanto, que a noção de mobilidade
supera a ideia de deslocamento físico, pois traz para a análise
suas causas e consequências – ou seja, a mobilidade não se
resume a uma ação. Em vez de separar o ato de deslocamento
dos diversos comportamentos individuais e de grupo –
presentes tanto no cotidiano quanto no tempo histórico –, o
conceito de mobilidade tenta integrar a ação de deslocar, quer
seja uma ação física, virtual ou simbólica, às condições e às
posições dos indivíduos e da sociedade. (IPEA, 2016, p.
27. https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=28489. Acesso em: 14/06/2020)
Não podemos simplesmente colocar a mobilidade como um ato único e
isolado, mas sim como um conjunto de comportamentos que leva ao deslocamento,
seja de pessoas, mercadorias, ideias. Quando nos deslocamos temos um sentimento
diferente de outra pessoa, ou até mesmo quando da circulação de mercadorias,
assim, mostra-se que um projeto deve observar todos os aspectos.
O Estado de Rondônia está em um lugar onde a circulação com os demais
Estados (transporte de passageiros, exportação e importação de mercadorias), faz-se
predominantemente através do sistema rodoviário, o qual já mostrou não conseguir
suprir de forma apropriada a demanda de veículos, os quais já ultrapassam a marca
de 1 milhão registrados no Estado, sendo que possui uma população de
aproximadamente 1.7 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE (2020)[5],
chegando a quase 1 veículo a cada 2 habitantes.
Observando o grande número de veículos, ainda temos uma precariedade
no que diz respeito a rodovias, existindo uma principal que interliga o Estado,
denominada Rodovia Federal BR-364, que começa no Estado de São Paulo, passa por
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e termina no Acre.
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A BR-364 liga as principais cidades do Estado, sendo Porto Velho, Ariquemes,
Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena, o
que nos mostra a fragilidade da malha viária, a qual detém apenas uma pista simples
para os diversos veículos.
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4.2 Formação do Município de Ji-Paraná/RO
O município de Ji-paraná/RO está localizado no Centro do Estado, ou como
é popularmente chamado, Coração de Rondônia. Fundado em 1945 e emancipado
em 1977 ficando ligado a comarca ainda de Porto Velho/RO, tendo a instalação
ocorrido em 1980. Possuindo uma população estimada em 130 mil habitantes
segundo dados do IBGE (2010)[6], sendo assim a 2º cidade mais populosa do Estado.
O Estado atraiu diversos povos distribuídos entre os vários municípios,
inclusive Ji-Paraná/RO que atraiu pessoas de diferentes regiões do país,
miscigenando a população da Cidade.
A mobilidade urbana está presente desde antes do aparelhamento
tecnológico do Estado, como se observa, o fluxo migratório para o Estado, atraídos
por promessas de terras e riquezas, rapidamente desencadeou num processo rápido
de deslocamento pessoas dispostas a se arriscarem em terras desconhecidas.
Na segunda metade dos anos 60, o Governo Federal Iniciou
uma forte propaganda em torno da disponibilidade de terras
em Rondônia. Esta campanha que foi precedida pela famosa
etiqueta de "deixe-nos unir os homens sem terras com as terras
sem homens", foi bem mais intensa nas áreas com alta
densidade de população rural e conflitos de terras, atraindo
uma imigração de maior vulto que a inicialmente
esperada. (IBGE, 1984, p.403)
Como já dito, a BR-364 é uma das principais rodovias do Estado, ligando de
uma ponta a outra os vários municípios, quando da ocorrência do fluxo migratório,
foi exatamente essa rodovia que deu suporte aos movimentos oriundos das outras
regiões para o Estado, inclusive na criação do Município de Ji-Paraná, sendo um dos
pontos importantes no deslocamento da população.
4.2.1 Da Legislação de Mobilidade Urbana Municipal
Quando falamos da legislação pertinente a mobilidade urbana, devemos
saber que há diversos princípios que compõem a lei federal 12587/12 (PNMU), que
devem ser seguidos em todas as esferas de poder:
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Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está
fundamentada nos seguintes princípios:
I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões
socioeconômicas e ambientais;
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III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público
coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços
de transporte urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
uso dos diferentes modos e serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e
logradouros; e
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação
urbana. (BRASIL,
2012,
p1.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12587.htm. Acesso em: 06/07/2020.)
São princípios básicos que devem estar presentes na elaboração e execução
de projetos, garantindo não só eficiência da infraestrutura, como também garantir o
bem estar da população assegurando acesso a população de modo igualitário,
dando prioridade a coletividade.
A Cidade de Ji-Paraná/RO, através de seus poderes executivo e legislativo,
possuem autonomia para elaboração de leis, principalmente quando nos referimos
a mobilidade urbana, visto que na Constituição Federal da República (CFRB/88), trata
das atribuições do município, que em resumo tem competência para legislar sobre
quase todos os assuntos de interesse local,
Art. 30. Compete aos Municípios:
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I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação
estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental;
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional nº 53, de 2006)
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual. (BRASIL,
1988,
p.1.
disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui
cao.htm. Acesso em: 06/07/2020.
Assim também prevê o artigo 18 da lei 12.587/12, onde se destaca as
atribuições do Município como planejamento, execução e avaliação da política de
mobilidade urbana na sua esfera de competência:
Art. 18. São atribuições dos Municípios:
I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana,
bem como promover a regulamentação dos serviços de
transporte urbano;
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II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os
serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter
essencial;
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III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas
à política de mobilidade urbana do Município; e (BRASIL, 2012,
p1.
Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12587.htm . Acesso em: 06/07/2020.)
A importância dessa lei se encontra na necessidade do ente com informação
atualizada e proximidade da situação em que se encontra a cidade praticar
determinados atos, visando não só a execução, mas toda uma estruturação e
avaliação da infraestrutura e dificuldades encontradas pela população, observando
todo o efeito produzido pelos projetos implantados.
Os projetos de intervenção urbana e os diferentes instrumentos
de ordenamento e restruturação urbana para sua aplicação
(operações urbanas consorciadas, áreas de intervenção urbana,
áreas de estruturação local, concessão urbanística e
reordenamento urbanístico integrado) são fundamentais para
a consolidação do desenvolvimento na macroárea de
estruturação metropolitana. Estes instrumentos devem garantir
o acesso adequado da população, em especial da parcela de
menor renda, às oportunidades urbanas. (IPEA, 2016,
p.163. https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=28489. Acesso em: 14/06/2020)
Os projetos aplicados devem atender a população de modo geral, devendo
a aplicação dos princípios da mobilidade urbana formarem a base para o projeto,
criando igualdade de acesso a veículos coletivos de transporte de passageiros, dando
conforto, segurança, e rapidez, causando menor impacto na natureza por não poluir
de modo acentuado como os veículos particulares.
Ao mesmo tempo, levar qualidade ao sistema de transporte,
acessível e universal, é convidar as demais classes sociais a
fazerem uso sistemático de um sistema que passa assim a ser
mais eficiente, ao servir a todos de forma equitativa. Logo,
tratar do sistema de transporte coletivo como parte da política
de desenvolvimento urbano é também tratar de outras formas
de mobilidade, sobretudo sociais e simbólicas. (IPEA, 2016.
879

www.conteudojuridico.com.br

p.16.
Disponível
em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=28489. Acesso em: 14/06/2020.)
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Logo, a utilização de veículos coletivos é uma das alternativas viáveis que
trazem menor dano ao meio ambiente, e melhoram a saúde da população de um
modo geral.
Noutro campo, o ultimo senso realizado sobre a urbanização e arborização
de vias públicas da cidade de Ji-Paraná/RO, demonstra a grande ineficiência do órgão
gestor que pouco contribuiu para o avanço com infraestrutura para dar suporte a
mobilidade urbana do município, que apresentou em 2010 segundo dados do
IBGE[7] 6.4% de urbanização e 17,3% de arborização de vias públicas:
Apresenta 20.2% de domicílios com esgotamento sanitário
adequado, 17.3% de domicílios urbanos em vias públicas com
arborização e 6.4% de domicílios urbanos em vias públicas com
urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros
municípios do estado, fica na posição 10 de 52, 35 de 52 e 8 de
52, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do
Brasil, sua posição é 3626 de 5570, 5205 de 5570 e 3229 de
5570,
respectivamente. (IBGE,
2020,
p.1.
Disponível
em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/jiparana/panorama>. Acesso em: 31/10/2020)
Esses dados, mostram a infraestrutura básica da cidade, não incluindo
passarelas, faixas de pedestres, ciclovias, acessos para cadeirantes, estacionamento
entre outras construções que facilitem os deslocamentos e conforto da população.
Comparando-se a capital de Rondônia, Porto Velho, que possui 21,7% de
urbanização das vias públicas e 40% de arborização das vias, acaba por mostrar a
grande diferença entre as cidades do Estado.
Quando se compara com a Capital do Estado do Paraná, os números são
ainda mais preocupantes, mostrando a urbanização das vias públicas em 59,1%, e
76,1% de arborização das vias.
Conforme se verifica, os aspectos mais básicos da urbanização ainda são
ineficientes, com pouco avanço, deixando claro o tamanho da lacuna na
implementação de políticas públicas básicas de infraestrutura de cada município
dependendo da região em que se encontra.
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Um importante avanço no que tange a mobilidade urbana, vem da
elaboração e aprovação da lei municipal 3137/17 que introduz a Política Municipal
de Mobilidade Urbana do município de Ji-Paraná, a qual aborda os princípios da lei
federal de mobilidade urbana.
5º A Política Municipal de Mobilidade
fundamentada nos seguintes princípios:

Urbana

está
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I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões
socio-econômicas e ambientais;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público
coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços
de transporte urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; VII - justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos
diferentes modos e serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e
logradouros; e IX - eficiência, eficácia e efetividade na
circulação urbana. (JI-PARANÁ, 2017, p.3. Disponível
em: https://www.domjp.com.br/pdf/2017-12-27.pdf.
Acesso
em: 31/10/2020)
Dessa lei podemos destacar um importante projeto implementado, que
foram as faixas de sinalização elevadas, sendo fruto de convênio entre o município
de Ji-Paraná/RO e o Governo do Estado por meio do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran/RO), que visa garantir maior segurança aos pedestres,
Ji-Paraná contará com 57 faixas de sinalização elevadas para
travessia de pedestres na frente de escolas, órgãos públicos e
agências bancárias com maior movimento e risco de acidente.
O prefeito municipal Marcito Pinto (PDT), assinou ontem (10) a
Ordem de Serviço para a construção das faixas. A construtora
Betel deve iniciar as obras nos próximos dias. (DIÁRIO DA
881

www.conteudojuridico.com.br

AMAZÔNIA,
2019,
p1.
Disponível
em: https://www.diariodaamazonia.com.br/cidade-tera-57faixas-elevadas-para-seguranca/. Acesso em: 04/11/2020)
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Apesar da criação do referido instituto, e da implantação do projeto que
beneficiou a população de forma que deu maior segurança na travessia de faixas de
pedestres, ainda não é suficiente para garantir uma grande mudança na melhoria da
qualidade de vida da população que necessita de outros projetos, como ciclovias,
transporte coletivo mais acessível.
A criação da lei de mobilidade urbana, demonstra o avanço da cidade, que
vê o deslocamento de pessoas e cargas como algo indispensável no decorrer do dia,
sendo necessário o suporte adequado a mobilidade urbana com o fim de atender de
forma eficiente a população.
4.2.2 Uso de Aplicativos de Mobilidade Urbana
Atualmente, o uso de aplicativos de mobilidade urbana nada mais são do
que transporte individual de passageiros e também circulação de mercadorias
através do e-commerce, ganhou destaque e notoriedade em todo território nacional.
Através de um aplicativo em seu celular você consegue se deslocar pela
cidade do local em que está até onde deseja, não há necessidade de aguardar algum
veículo de transporte de passageiros ou mesmo ir até o ponto onde se encontram
os tradicionais e convencionais meios de transportes (táxi e mototáxi) para conseguir
um deslocamento, tudo ficou mais simples com apenas um toque no celular e você
já tem disponível um transporte.
Entretanto, quando falamos de mobilidade urbana, não podemos ficar
atrelados somente ao transporte de passageiros, com o avanço tecnológico, há uma
diversidade de aplicativos, os quais você pode utilizar para comprar, e vender
mercadorias, até mesmo uma refeição agora você pode pedir em casa tendo
diferentes estabelecimentos a sua disposição.
O transporte de cargas é inerente à ideia de cidade. As pessoas
vivem nas cidades e consomem bens e alimentos que precisam
ser transportados do local de produção – fábricas ou lavoura –
para os mercados internos ou externos das cidades. Esse
movimento de cargas feito preponderantemente por
caminhões circula no sistema viário urbano e conflita,
naturalmente, com os sistemas de transportes de pessoas, a
circulação de pedestres e também das bicicletas e, por isso
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mesmo, não pode deixar de ser considerado quando da
elaboração de planos de mobilidade urbana. (ANTP, 2017,
p.180.)
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O avanço tecnológico, facilitou a vida de milhares de pessoas, trazendo
conforto, rapidez e segurança para se locomoverem, e na circulação de mercadorias,
mas isso se deu de forma desorganizada, sem qualquer tipo de legislação regulando
tal situação, foi algo inesperado, mas que necessitava de uma regulamentação
própria para controle dessas atividades.
Enquanto a lei 12.578/12 tratava dos tipos e modos de transporte, o Estado
Brasileiro se deparou com os transportes individuais de passageiros, o qual chegaram
no ano de 2014 com o aplicativo chamado Uber, com o recente aparecimento desse
modo de transporte os outros modelos como taxi e mototáxi viram uma concorrência
para seu modo de operar.
Com pressão por parte dos outros modelos de transporte de passageiros em
2018 surge a lei que regulamentaria a nova categoria, lei 13.640/18 ou conhecida
como lei do Uber, que visa regular o transporte remunerado individual de
passageiros em todo o território nacional.
Mas quando nos propomos a analisar a mobilidade urbana de modo
sustentável, o uso de aplicativos para transporte de passageiros, ajudou? Ou não para
manter o meio ambiente mais seguro.
O investimento em tecnologias ligadas ao transporte de uso
individual é notadamente maior que o voltado para o usuário
do transporte coletivo. Isso não é novidade, e decorre do fato
de que historicamente os investimentos em infraestrutura
sempre foram majoritariamente destinados ao transporte
individual em detrimento do coletivo. (ANTP, 2017, 19)
Notável que a circulação de passageiros dentro das cidades é feita
basicamente pelo sistema rodoviário, que privilegia o uso de automotores como
opção de transporte. No entanto, esse modelo atualmente se mostra precário não
atende a demanda de forma satisfatória, criando filas de automóveis, estresse, e
grande aumento na emissão de poluentes, prejudicando o meio ambiente e a
qualidade de vida:
Entre as que se destacam estão a prioridade ao transporte
individual motorizado na abordagem tradicional, enquanto na
mobilidade sustentável é dada aos modos mais frágeis (não
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motorizadas) e ao transporte público, em especial ao de maior
capacidade com mobilidade descarbonizada, pois costumam
ser mais produtivos socialmente e ambientalmente, além de
serem mais seguros; a passagem de uma avaliação puramente
econômica de mobilidade para outra com múltiplos critérios,
levando também em conta aspectos sociais e ambientais, e
tendo na acessibilidade um instrumento essencial para essa
mudança. Outro ponto importante para a análise do serviço em
questão no presente trabalho, é a participação da sociedade no
planejamento da mobilidade urbana. A visão tradicional se valia
de processos de análises complexos e fechados, enquanto
atualmente entende-se que estes devam ser mais
transparentes e contar com a participação dos atores
envolvidos. (NETO; PORTUGAL; SILVA. 2019, p.6)
Como se denota, a mobilidade urbana deve ser planejada com auxílio dos
envolvidos (usuários, trabalhadores, empresas diretamente ligadas e o ente estatal
responsável pela sua regulamentação), para que seja transparente, seguro e traga
melhorias a sociedade.
Vale ressaltar que, em 2019 foi aprovada e sancionada a lei municipal
3280/19 no âmbito do município de Ji-Paraná/RO, a qual traz toda uma estrutura
que lida com a forma que é exercido o serviço de transporte de passageiros, como
também de que maneira será exercido.
Art. 1º Nos termos do art. 40 inciso X e artigo 18, inciso I ambos
da Lei Federal n° 12.587 de 3 de janeiro de 2012 (Institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana), ficam
estabelecidas, nos termos desta Lei Municipal, normas para
prestação serviço de transporte remunerado privado individual
de passageiros sua respectiva intermediação por meio de
Empresa de Tecnologia de Transportes – ETT. (JI-PARANÁ.
2019,
p.1.
Disponível
em: http://187.4.114.154:5659/transparencia/aplicacoes/public
acao/download.php?id_doc=005789&extencao=PDF. Acesso
em: 31/10/2020)
Considerando a regulamentação dessa nova modalidade, trouxe consigo
maior segurança tanto para os que fazem o transporte de passageiros, quanto
aqueles que se utilizam dele para locomoção.
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5. RESULTADOS
Com base nas pesquisas realizadas, a Mobilidade Urbana no Brasil teve um
processo de evolução acentuado no decorrer dos últimos 50 anos.
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A grande pressão da sociedade através de protestos e até mesmo da pratica
de vandalismo fez com o Governo se mobilizasse, tomando medidas que visem
melhorar os serviços de transportes, criando órgãos voltados a estudar e pesquisar
formas de aprimorar a mobilidade urbana.
Apesar dos esforços do Estado sobre mobilidade urbana, pouco foi
alcançado, visto o modelo de transporte ser totalmente centrado na malha viária que
pouco contribuiu com a mobilidade urbana sustentável.
Os avanços na área de mobilidade começaram a surgir das ondas de
protestos, conseguindo inserir no texto da Constituição Federal de 1988, artigos que
defendiam o bem estar da população dentro do desenvolvimento urbano.
Apesar dos avanços alcançados, o deslocamento nas cidades ainda se via em
caos, visto que o transporte público coletivo de passageiros se mostrou ineficiente
para atender a população de forma satisfatória, garantindo segurança, conforto e
tarifa acessível a todos.
Finalizando importante são as palavras de Lefebvre (2001, p. 15) “[...] é
preciso aliar crescimento com desenvolvimento, ou seja, ir em direção da sociedade
urbana, todavia implica dizer que as novas necessidades devem ser prospectadas,
pois as necessidades são descobertas no decorrer da emergência”.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, a Mobilidade Urbana se tornou algo que enfrentamos
diariamente, seja para o trabalho, estudo, lazer, saúde, indiferente do objetivo, temos
que nos deslocar.
Os dados coletados do IBGE, mostram o quão preocupante está a
infraestrutura de urbanização da cidade, restando claro o descaso e a falta de
projetos que beneficiem a sociedade.
Apesar da pouca aplicação de projetos, a sociedade se tornou mais
consciente do seu papel, e constantemente luta por seus direitos através de
movimentos, e acionamento dos órgãos de defesa e bem estar coletivo.
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Como observamos, os municípios estão começando a interagir com a
população, seja por meio de respostas a questionamentos, ou mesmo diante de
manifestações, aprimorando a legislação e infraestrutura da cidade.
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Nesse mesmo sentido, órgãos diretamente relacionados a mobilidade de
pessoas e cargas estão se aprimorando, atualizando sobre os avanços tecnológicos
e respondendo as demandas das quais a população necessita em busca de oferecer
melhor qualidade de vida e acesso a mobilidade urbana.
Desse modo, não alcançamos uma resposta satisfatória a atual demanda de
mobilidade urbana e estamos longe de conseguir, é algo novo, porém, com o
surgimento das leis municipais de mobilidade urbana, implantação de projetos, resta
claro que estamos no caminho certo para alcançar o bem estar social futuramente
de forma igualitária.
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RESUMO: O direito ao esquecimento guarda relação direta com a privacidade e
personalidade, na medida em que permite ao cidadão o direito de se manter na
solidão, no anonimato, na reserva ou na intimidade. A liberdade de expressão frente
aos avanços tecnológicos onde o acesso à informação e os meios de propagação se
tornaram incontroláveis eternizando informações no tempo atingindo assim a
direitos constitucionalmente protegidos. Utiliza-se o método de abordagem
indutivo. O presente trabalho tem como objetivo analisar como deve ser exposto a
discussão sobre o Direito ao Esquecimento e as medidas que poderão ser aplicadas
para determinar até que passo pode se dar com o avanço da internet. Conclui-se que
embora as liberdades de informação, de expressão e de imprensa sejam amplamente
asseguradas, livres de censura e indispensáveis para formação da opinião pública,
exercício da democracia e transmissão do conhecimento, não são absolutas e
ilimitadas. Encontram restrição na própria Carta Magna, que traz em seu bojo
diversas regras e princípios que servem de baliza para a utilização das liberdades
constitucionais.
Palavras-chave: Internet,
Esquecimento.

Liberdade

de

Expressão,

Privacidade,

Direito

ao

Sumário: 1 - Introdução. 2- Evolução do direito ao esquecimento no Brasil. 3Liberdade de expressão diante do avanço da internet e sua limitação com o Direito
ao Esquecimento. 4- Os direitos à personalidade atingidos com o avanço da internet.
5 -Conclusão. 6- Referências
1 INTRODUÇÃO
Inicialmente é importante mencionar que no século XX com a Revolução
Industrial foi um período de transformação da sociedade, ocorrendo à passagem da
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nova era digital, tornando cada vez mais uma sociedade informada e de avanço
tecnológico. Diante disso, possui uma elevada participação do indivíduo na busca
por seus direitos e garantias, necessitando assim de uma análise e uniformidade dos
direitos e garantias de cada um, principalmente, sobre o direito da personalidade.
Nesse sentido, a vida privada e a imagem, passaram a demandar um sistema de
proteção maior em relação à informação, manifestando assim novos direitos (LIMA,
2016);
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No cenário atual, existem alguns pontos positivos e outros negativos com o
uso de dados pessoais e informações. A propagação e divulgação de informações
desenfreadas retratam barreiras quanto aos direitos da personalidade, pois, são
repassados de forma avassaladoras, trazendo assim super informações e exposições
descabidas, atingindo alguns bens da personalidade. Por esse motivo estamos diante
do direito ao esquecimento.
O Direito ao Esquecimento não é um tema recente no mundo, surgiu no final
do século XX, quando um artigo foi publicado nos Estados Unidos, por Samuel
Warren e Louis Brandeis eles escreveram um artigo sobre privacidade em 1890 com
título “Right to be let alone”, que significa o direito de ser deixado em paz. Mas agora
que vem sendo discutidas pelos juristas no Brasil, por existir grande divergência entre
a liberdade de expressão e de imprensa, com o direito a honra e a vida privada, tendo
algumas decisões no judiciário brasileiro (ALBUQUERQUER, 2017).
No Brasil, esse direito surgiu em consequência dos desafios como o fato da
evolução desenfreada da tecnologia. Com o enorme avanço da internet, acaba
sendo incontrolável o seu uso, perdendo assim o controle das informações, que são
repassadas aos leitores. E assim dando ênfase a algumas notícias que já foram
esquecidas ou arquivadas nas fontes de comunicação, como por exemplo: jornais,
telejornais, revistas entre outros. E com isso, acaba ferindo os direitos da
personalidade do indivíduo e de seus familiares, como direito a honra, imagem e
privacidade. Causando transtornos as pessoas e aos familiares, de um caso que já foi
esquecido da mídia. Com isso, gera um conflito de interesses, ante a dualidade de
interesses, como liberdade de expressão e informação x direito à privacidade,
intimidade e honra, todos assegurados pela Constituição Federal de 1988 (Artigo 5°,
X), assim como a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988).
A divergência entre esses direitos, acaba que sendo uma problemática. Há
um dito popular: “o seu direito acaba onde começa o dos outros”. Pois bem isso não
é levado seriamente, e isso ocorre devido o desrespeito do limite das informações
repassadas. A partir do momento que uma notícia é vinculada na internet, o número
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de visualizações sobre aquele assunto, se torna eternamente acessível e
incontrolável, gerando desconforto as pessoas que estão vinculadas aquelas notícias.
No primeiro momento desse trabalho será discutido como uma forma
explicativa, vai retratar o Direito ao Esquecimento a sua origem, e sua relação com
os demais direitos da personalidade. E o direito a intimidade e até onde é seguro as
informações serem repassadas para devidos fins da população em geral. Não
somente as pessoas que estão vinculados seus nomes a essas notícias como os de
seus familiares, amigos e pessoas próximas. Avançando no segundo o momento,
será discorrido sobre a problemática da pesquisa. Como se pode evitar a propagação
de informações. E por fim o entendimento das decisões do Supremo Tribunal de
Justiça. E como esse assunto é discutido e a relevância desse caso no curso de Direito
e principalmente no Centro Universitário Santo Agostinho.
É um direito que o ser humano possui de não permitir que um fato mesmo
sendo verídico, que ocorra em determinado momento de sua vida seja exposto ao
público em geral, lhe causando sofrimentos ou transtornos. Toda pessoa tem o
direito da proibição de sua imagem. Esse direito consiste em não vincularem a
imagem, a ponto que gere transtornos a si próprio e aos seus familiares. No Brasil o
entendimento sobre esse assunto, chegou em 2013, quando uma turma do STJ que
discutiu dois casos, que foi a Chacina da Candelária e o Caso Aída Curi que geraram
relevância para o Direito ao Esquecimento no Brasil (TERRA, 2015).
A Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, foi
reconhecido como fundamento da dignidade da pessoa humana, pelo Enunciado
531 dia que: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação
inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil Justificativa: Os danos
provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias
atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das
condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do detento à
ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a
própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado
aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são
lembrados (MOREIRA, 2015, p.1).
A tutela e os direitos à vida privada e intimidade além de possuírem
garantias com a Constituição Federal (Artigo 5°, X), possuem também respaldo no
âmbito civil, estando assim de acordo com o artigo 21 do Código Civil. E conforme o
referente artigo é expressa a proteção jurídica que confere o direito à vida privada.
Pois a partir do momento que é violada, não há como afastar o dever de reparação.
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O conflito existente da pesquisa é entre a liberdade de expressão e
informação e os direitos da personalidade que inclui a privacidade, a segurança entre
outros. Tanto um direito quanto o outro é totalmente assegurado pela Constituição
Federal de 1988. As informações devem ser passadas ao público, de forma coesa,
mas também deve ser utilizado de uma forma que não entre em desacordos com as
garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana. E com o enorme avanço
tecnológico, tornou-se difícil limitar a propagação de informações, a partir do
momento que se vincula a sites, que é de livre acesso ao público em geral (BRASIL,
1988).
De acordo com esse conflito de interesses, gera a problemática que gira em
torno do avanço tecnológico. E como não há uma lei específica vigente para barrar
todas as notícias, sempre aparecem novos casos para serem solucionados. Tornando
assim, uma dificuldade para excluir tais notícias. O direito de liberdade de expressão
e informação, é o direito de qualquer um se manifestar livremente. Mas a liberdade
se limita ao anonimato, e quando fere ao outro sua imagem. O interesse da liberdade
de informação, é informar a população sobre as notícias que ocorrem. E os direitos
da personalidade é assegurarem a proteção da imagem das pessoas relacionadas a
determinados casos.
Utilizou-se o método de abordagem indutivo. Segundo Lakatos (2015, p.53):
“Definindo-se indução como conjunto de processos por meio dos quais se passa dos
dados a leis, ou seja, que se possa reconhecer na observação aplicada.” Ainda assim
conceituando o referido método, é perceptível que além de conhecer as informações,
é possível captar as mesmas por meio de análises de acontecimentos. E por fim, sobre
o método indutivo, Lakatos (2015) menciona que a principal característica da
indução, é o alcance das ideias e leis por meio dos dados. O presente estudo busca
a limitação das informações, para que o direito ao esquecimento tenha sua eficácia.
Esse método mostra-se de grande importância para o referido tema.
Esse tema juntamente com sua problemática foi desenvolvido através de
algumas pesquisas, após algumas leituras no qual abordava a forma que o Direito ao
Esquecimento, é retratado no Brasil, pois ainda não há uma legislação vigente que
esses casos sejam totalmente excluídos da sociedade, e assim seja preservada os
direitos da personalidade. Pela ausência de lei, a informação passa a ser rápido a
propagação de notícias. A relevância social deste tema abordado é que muitas
pessoas se identificam, mas ainda é um tema que não é muito abordado nas salas
de aula e de um grande conhecimento. Pois como não há como ter um controle do
uso da internet, do seu limite de informações, por que não uma norma específica
para barrar o limite de acesso para essas informações.
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O presente trabalho tem como objetivo analisar como deve ser exposto a
discussão sobre o Direito ao Esquecimento e as medidas que poderão ser aplicadas
para determinar até que passo pode se dar com o avanço da internet e como
objetivos específicos: verificar a evolução do direito ao esquecimento no Brasil;
relacionar o avanço da internet e sua limitação com o Direito ao Esquecimento;
avaliar os direitos à personalidade atingidos com o avanço da internet.
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2 EVOLUÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO NO BRASIL
O direito ao esquecimento é o fato de que uma pessoa possui de não
permitir que sua imagem seja vinculada a uma notícia, que possa ocorrer em
determinado momento de sua vida aconteça algo com você e seja exposto ao
público em geral. Causando um transtorno tanto para a pessoa que está sendo
exposta, quanto para os seus familiares e pessoas próximas. Como exemplificar esse
caso, a pessoa comete um erro grave no passado, cumpre a pena respectiva sobre o
determinado crime, muitos anos depois, uma emissora decide exibir um programa
relatando o que houve. Gerando assim um grande desconforto para a pessoa que foi
acusado (PIMENTEL, 2018).
Com o excesso de informações e devido a exibição de fatos passados os
problemas que já foram resolvidos voltam a ser comentados. Tornando ainda mais
difícil a ressocialização da pessoa que foi acusada. Um caso que já foi esquecido a
um tempo, voltando a ser noticiado devido à falta de comunicação entre as partes,
gera danos bem maiores do que se possa resolver. Aquela pessoa que foi acusada
sempre terá sua imagem associada a algo ruim. Esse tema abrange o Direito Penal,
Constitucional, Civil e Filosofia do Direito.
O primeiro caso foi o “Caso Lebach”, julgado pelo Tribunal Constitucional
Federal da Alemanha. Esse caso ocorreu em 1970 a condenação dos autores do
assassinato de quatro soldados durante o sono, ao passo que outro ficou gravemente
ferido. Os autores principais foram condenados à prisão perpétua e o partícipe a seis
anos de reclusão. Dois anos depois, uma emissora de televisão editou um
documentário sobre o caso, inclusive uma reconstituição com referência aos nomes
dos envolvidos, o que levou o partícipe, que estava a prestes a lograr livramento
condicional, a requerer provimento judicial para impedir a divulgação do programa,
o que foi recusado pela instância ordinária.
Essa transmissão foi proibida, pois o condenado estava às vésperas de ser
solto. Então foi considerado que a divulgação poderia comprometer a ressocialização
do indivíduo, e por conta do tempo não havia interesse público significativo para ser
divulgado os fatos. Isso ocorreu acerca do âmbito do Direito Penal, e teve um maior
desenvolvimento deste tema, pois foi assegurado ao condenado o direito de se
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desvincular do crime que cometeu, após o cumprimento das penas impostas. O
ocorrido aconteceu para facilitar a ressocialização na sociedade, para que não ocorra
tantas dificuldades (BITTAR, 2018)
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No Brasil para falar de Direito ao Esquecimento é baseado nos princípios da
dignidade da pessoa humana, assegurado nos direitos fundamentais previsto na
Constituição Federal de 1988 (artigo 1º, inciso III da CF/1988) e também pelo artigo
5º da CF/1988 e Capítulo II do Código Civil de 2002. Sendo assim o direito ao
esquecimento é assegurado tanto a Constituição Federal de 1988, quanto ao Código
Civil de 2002. Por ser assegurado tanto por um quanto pelo outro, gera conflitos
entre as partes pois a partir disso tem relação direta com o direito a intimidade,
privacidade, a vida íntima que também é um direito assegurado pela Constituição
Federal de 1988 (artigo 5º, inciso X) (BRASIL, 1988).
Ao mencionar esse tema é importante mencionar dois casos, que foram de
grande relevância no Brasil e para o Superior Tribunal de Justiça. O caso da “Chacina
da Candelária” que ocorreu em 23 julho de 193, no Estado do Rio de Janeiro que
houve uma sequência de homicídios, que foi repercutido em diversas mídias
nacionais e internacionais. Os acusados desse crime foram condenados, mas no
decorrer do processo alguns deles foram absolvidos por não ter participação no
crime. Mas uma emissora de televisão expôs o caso, incluindo o nome de pessoas
que foram inocentadas e o Superior Tribunal de Justiça condenou a emissora ao
pagamento de indenização por danos morais, por ofensa à honra. O autor da ação
foi absolvido, em função do direito ao esquecimento. E assim ter sua identidade
segura, sem gerar qualquer tipo de transtorno (BRASIL, 1988).
No caso “Aída Curi” ocorreu em 1959, no Estado do Rio de Janeiro, uma
jovem foi levada por dois rapazes com a ajuda de um terceiro, abusarem sexualmente
da jovem e simularam um suicídio jogando a jovem do segundo andar para
encobrirem o crime. Esse caso foi julgado, e anos depois foi exibido um programa
em uma emissora de televisão, reprisando todos os fatos ocorridos. Os irmãos de
Aída, pediram indenização por danos morais, pela rememoração da dor do passado
ocasionada pela reportagem, bem como danos materiais e à imagem, em face da
exploração comercial da falecida com objetivo econômico. O Ministro Relator Luís
Salomão não reconheceu a extensão do direito ao esquecimento aos familiares da
vítima (CARVALHO, 2015).
Esse direito entrou em pauta no ordenamento jurisdicional, a partir do
Enunciado 531, em março de 2013 na VI Jornada de Direito Civil do Conselho da
Justiça Federal, a partir desse momento foi elencado o direito ao esquecimento
dentre os direitos da personalidade. A intenção desse enunciado é as pessoas
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poderem conviver com sua vida, deixando para trás os erros cometidos no passado,
sem chances de reviver novamente o que aconteceu, assegurando sua imagem e
deixando de ser vinculada a tais informações (CERQUEIRA, 2016).
Mesmo que não esteja ao alcance para apagar as memórias das pessoas dos
casos ocorridos, mas deve ser respeitada as informações e limitadas o seu uso. A
partir do avanço da internet as informações passaram a ser eternizadas. Com o livre
acesso do público a internet se tornou uma ferramenta perigosa, quando não se é
usada corretamente. Os livros, jornais, revistas são meios de comunicações que ainda
podem ser limitados, pois antes da sua publicação ocorre uma vistoria para depois
ser repassada ao leitor. Na internet isso não se torna possível pois a facilidade do
acesso, permite que milhares de pessoas do mundo inteiro, possam vincular notícias,
nas quais não haja veracidade e até que tal notícia seja retirada de circulação, já tem
se espalhado bastante.
3 LIBERDADE DE EXPRESÃO DIANTE DO AVANÇO DA INTERNET E SUA
LIMITAÇÃO COM O DIREITO AO ESQUECIMENTO
No Brasil, a liberdade de expressão surgiu na Constituição de 1937. No
período de censura com Getúlio Vargas. Na constituição seguinte, a de 1946, volta a
reforçar os direitos e a liberdade individual dos cidadãos. Na Constituição de 1967 a
democracia perde o seu lugar para o autoritarismo e a centralização do poder
iniciado com o Golpe de 1964. A censura dos meios de comunicação é uma das
medidas que integram o AI 5 – Ato Inconstitucional n. 5, que foi decretado em 1968.
E por último na Constituição Federal de 1988, e foi assim que foi reintegrado o direito
à liberdade expressão. É após o fim da ditadura, que a censura foi banida. (BRASIL,
1988).
As liberdades de informação, de expressão e de imprensa são asseguradas
no artigo 5º, incisos IV, V, IX e XIV, da Constituição Federal de 1988. As liberdades
citadas são imprescindíveis para a dignidade da pessoa humana e também para um
Estado Democrático de Direito, é com elas, que o indivíduo poderá se expressar,
opinar, informar-se e ser informado, entre outros. O artigo 220 da Carta Magna de
1988, o princípio da liberdade de comunicação, que abarca a livre manifestação do
pensamento, a liberdade de expressão, de criação e de informação, mencionando
que, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
(BRASIL, 1988).
Todo e qualquer indivíduo, tem a garantia de ter todos esses direitos a ele
assegurados por ser cidadão. Tem como direito e dever, informar e ser informado. E
podendo se expressar livremente de acordo com o que defende e pensa a respeito
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de todo e qualquer assunto. Antigamente o Estado tinha total controle disso, nem
todas as pessoas poderiam ter acesso a informações, e não tinham direitos e deveres
assegurados. O Estado podia censurar tudo e por conta disso muitas notícias
deixaram de ser repassadas para uma grande parte da população (DIVINO, 2017).
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Em razão disso a Carta Magna brasileira de 1988, que foi como a Constituição
cidadã, reconhece a liberdade de informação como Direito Fundamental do Homem,
conforme expressa em seu art. 5º, inciso XIV, “É assegurado a todos o acesso à
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional”. Silva, (2015, P. 245) definiu a liberdade de informação:
“[...] a liberdade de informação compreende a procura, o
acesso, o recebimento e a difusão de informações ou ideias,
por qualquer meio, e sem dependência de censura,
respondendo cada qual pelos abusos que cometer. O acesso
de todos à informação é um direito individual consignado na
Constituição, que também resguarda o sigilo da fonte, quando
necessário ao sigilo profissional [...]” (SIQUEIRA, 2015, p. 245)
A liberdade de expressão após esse fato teve um nova maneira de ser vista.
Deixou de ser restringida, abrangendo com ela os outros direitos como o de
informação, pensamento, e com todos as manifestações verbais e não verbais,
expressões comportamentais, a imagem, a música entre todos os outros vinculados.
Conclui se que com isso, a liberdade de informação abrangeu a garantia dos direitos
e pode mostrar que todos igualmente, podem se expressar livremente como
quiserem. Poder ser informados e informar notícias, foi garantindo um direito
individual e coletivo (ARDENGHI, 2017).
Como a liberdade de informar está ligada diretamente à liberdade de se
expressar e sem ela talvez a liberdade de expressão não existisse. Então as duas são
ligadas diretamente. A primeira é ponderada pela dualidade de informações pelos
fatos e notícias. A segunda sua preocupação é garantir de cada cidadão possa
garantir sua expressão e argumentação livremente sobre suas opiniões. Os dois
direitos se completam, mas é necessário ser explicado cada um.
O Direito de informar: consiste em comunicar informações a outrem sem
impedimentos; O Direito desse informar: consiste em obter informações sem
impedimentos; O Direito de ser informado: consiste em receber informações
integras, verdadeiras e contínuas, sem impedimentos. Antes a imprensa era somente
por jornais, apenas pelo papel impresso, o mundo foi evoluindo e assim foi dando
abertura para as revistas, televisão, rádios. E Com o avanço da tecnologia foi
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permitida o uso da internet, facilitando ainda mais a propagação de informações para
diversas pessoas do mundo inteiro GERVASONI, 2018).
Por meio das informações é permitido compreender e controlar
determinados fatores. Hoje as pessoas podem ter acesso às informações, como as
movimentações políticas. O uso das informações, nem sempre é benéfico, muitas
coisas que não deviam ser comentadas passaram a ser discutidas. E assim foi gerando
uma problemática social, do direito ao esquecimento e a liberdade de imprensa e
informação, como já foi comentado. Essa problemática só tem tendência a crescer
ainda mais, pois cada uma tem suas particularidades. E cada uma tem a necessidade
de se defender.
Quase todo mundo sabe que existe um software chamado navegador, que
permite usar a web. Essa é a parte da internet que existe vários navegadores
diferentes. Algumas pessoas se adequam ao utilizar o método do e-mail que é como
o envio de cartas, mas sendo utilizado por meios comunicativos digitais. Outras
pessoas preferem o uso de chats, aplicativos de mensagens, redes sociais, jogos
online entre outras plataformas disponíveis. É vivenciado atualmente um avanço
tecnológico bastante significativo em relação à internet. Existe uma aproximação
virtual que possibilita que pessoas a quilômetros de distância se comuniquem
virtualmente (CORRÊA, 2015).
Diante do contexto retratado, considerando a informação como o principal
produto da sociedade digital, surge a preocupação com o seu elevado e desmedido
consumo. Para não ferir os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana,
deveria ser respeitada, a intimidade, privacidade, vida íntima do indivíduo. Mas com
o excesso de informações isso acaba impossibilitando a eficácia. Com a internet há
uma possibilidade de armazenar um excessivo número de informações detalhadas,
sendo possível sempre ter uma riqueza de detalhes sobre determinado assunto.
Se não existisse essa ferramenta digital, essa possibilidade nunca seria
lembrada por um grande número de pessoas. Tais notícias seriam facilmente
esquecidas pela sociedade. Pois a mente humana esquece tais situações, mas o
mundo digital eterniza gravando vários arquivos que podem ser facilmente utilizados
e visto por um número significativo de pessoas a ponto que tais informações voltem
a ser comentadas pelas mídias em geral. É algo comum as pessoas sempre
publicarem o seu cotidiano nas redes sociais que utilizam, e que naquele momento
aquela situação não é ofensiva e não representa nada (DOS REIS, 2017).
Mas por estar em uma plataforma digital, algum tempo depois pode ser algo
que prejudique sua vida. A internet é capaz de criar um perfil para cada cidadão,
expondo livremente sua vida privada. O Google é o maior site de informações
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mundial. Nesse site pode ser encontrado todos os tipos de atualizações possíveis. É
bastante importante ressaltar o fato de que além de ser muito maléfico se for
utilizado de má-fé, é uma ferramenta muito benéfica.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

É muito importante saber fazer o uso das informações que são permitidas o
seu acesso. Entender como a internet funciona pelo menos o básico, possibilita
como deve ser cuidada, como entendê-la, e como utilizá-la melhor. E quais os
métodos para serem utilizados de forma segura. Pelo fácil acesso isso dificulta
bastante, por que falta o controle do uso e a limitação de até onde é repassada a
informação. E assim gera as notícias falsas, manipuladas e assim gera toda a
problemática através disso (SANTANNA, 2019)
É um exemplo, uma pessoa tem acontecimento reprovável em sua vida, no
passado e esse fato é vinculado à internet. Esta pessoa somente será lembrada por
este único fato. Sofrendo vários ataques cibernéticos, e sua vida inteira gira em torno
disso. Não importando assim o que a pessoa representa na sociedade, mesmo ela
sendo uma pessoa boa, que contribui para uma sociedade melhor, a sua imagem
será eterniza e sempre voltada a esse determinado fato que ocorreu no seu passado.
Pelo avanço desenfreado da internet, junto com a tecnologia sofreu com isso uma
inversão de valores, que ocasiona o desrespeito e a falta de empatia do ser humano.
As pessoas que tem suas imagens associadas a um determinado fato, são alvos de
muitas críticas.
Mesmo ela podendo se arrepender do que havia acontecido, o seu
arrependimento e a reparação do dano que ela possa ter causado. Isso nunca será o
suficiente para o mundo virtual. É aquilo uma vez que cai na internet, essa notícia
nunca será apagada. É nesse caso que ganha espaço a discussão sobre a liberdade
de navegação e manipulação da informação, tendo como base, o direito à liberdade
de informação e o princípio da liberdade de expressão. E de uma outra forma do
outro lado, a necessidade de proteção e resguarda dos dados pessoais de uma
pessoa, levando em consideração as potenciais consequências que podem advir de
uma divulgação ou exposição indevida; em outras palavras, seria a defesa, nesse novo
paradigma, dos direitos inerentes da personalidade, quais sejam, o da honra,
imagem, intimidade e vida privada.
Deve-se, sempre que possível, se atentar em salvaguardar a imagem, a honra,
a privacidade e o nome do envolvido na informação, evitando essas violações aos
seus direitos fundamentais. Por conta disso é necessário que ocorra algo para que a
liberdade de imprensa seja analisada, de uma forma que respeite cada um o seu
espaço. A partir de dois direitos que são resguardados pela Constituição Federal.
Deve ser limitado o acesso e o controle para que haja a diferença e cada um respeite
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seu espaço. Pois com avalanche de informações e a falta de privacidade, o livre
acesso ao mundo inteiro tornou- se cada vez mais fácil.
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4 OS DIREITOS À PERSONALIDADE ATINGIDOS COM O AVANÇO DA INTERNET
Bem antes, séculos atrás os homens vêm buscando incessantemente
desenvolver novas técnicas, máquinas e tipos de ferramentas que tornem cada vez
mais as atividades rotineiras fáceis e prazerosas, ocorrendo assim com os
computadores. Esse tipo de máquina surgiu para facilitar o dia-a-dia, melhorar as
tarefas diárias, a qual antigamente demorava um logo período de tempo, para que
se fosse realizada (CORRÊA, 2015).
Nesse mesmo conceito a internet seguiu o mesmo caminho, nos anos 60 em
meio a guerra e a criação da Nasa, a internet apresenta-se nos Estados Unidos, pelo
matemático Joseph Licklider em 1963, não sendo a mesma forma da atualidade,
porém uma ferramenta de comunicação capaz de encaminhar mensagens para o
destino desejado. Assim, a Internet é uma Rede de computadores integrada por
outras Redes menores, dessa forma comunicam-se entre si, através de um endereço
lógico, chamado de endereço IP, onde uma gama de informações é trocada, surgindo
um questionamento, existe uma quantidade enorme de informações pessoais
disponíveis na rede, ficando a mercê de milhares de pessoas que possuem acesso à
internet (ROSSINI, 2018).
Retratado a contextualização do Direito ao Esquecimento, alguns casos
foram para a Corte Superior. Segundo o Ministro Luiz Felipe Salomão e ao
analisarmos os direitos de personalidade de forma constitucionalizada podemos
identificar diante os fatos, a partir do princípio da dignidade humana. Nem todos são
a favor do direito ao esquecimento, pelo simples fato de que esse direito, é
divergente ao mencionado O Ministro Luís Felipe Salomão, no julgamento do Resp.
1.335.153-RJ, apesar de ser favorável ao direito ao esquecimento, colacionou
diversos argumentos contrários à tese. E esses foram os mais relevantes:
O acolhimento do chamado direito ao esquecimento
constituiria um atentado à liberdade de expressão e de
imprensa; O direito de fazer desaparecer as informações que
retratam uma pessoa significa perda da própria história, o que
vale dizer que o direito ao esquecimento afronta o direito à
memória de toda a sociedade; O direito ao esquecimento teria
o condão de fazer desaparecer registros sobre crimes e
criminosos perversos, que entraram para a história social,
policial e judiciária, informações de inegável interesse público;
É absurdo imaginar que uma informação que é lícita se torne
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ilícita pelo simples fato de que já passou muito tempo desde a
sua ocorrência; Quando alguém se insere em um fato de
interesse coletivo, mitiga-se a proteção à intimidade e
privacidade em benefício do interesse público.
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É necessário ter um grande conhecimento para saber utilizar- se das
informações que lhe são permitidas. Por exemplo, tem uma notícia na internet, uma
determinada pessoa usa aquela informação totalmente contrária do que está sendo
repassada, gerando transtornos a terceiros. E desrespeitando as garantias
fundamentais do ser humano. Uma pessoa que não tem nenhum vínculo com um
acontecimento é bombardeada de críticas, e muitas vezes ferindo seu direito de
poder se expressar. Então deve- se atentar bem ao que pode e deve ser divulgado,
para poder ter o controle de tais informações que são repassadas e não são de
competência pessoal a ser repassada.
O direito ao esquecimento surge como uma ferramenta de resguardar
direitos e garantias voltadas ao direito de personalidade do indivíduo, uma vez que
as garantias fundamentais e os direitos de personalidade são comuns a todos os
brasileiros. O direito de ser esquecido[2] prevê em seu teor, que este deve estar
incluso na tutela dos direitos de personalidade e no princípio da dignidade da pessoa
humana, sua abrangência abarca o direito penal em virtude dos princípios já
mencionados acima (DIVINO e DE SIQUEIRA, 2017).
Com o avanço das tecnologias digitais e a troca de informações, a proteção à
dados pessoais tornou-se um problema, as informações divulgadas de forma leviana
podem gerar uma série de transtornos. O direito ao esquecimento ganha visibilidade
como uma medida legitima como um meio de resguardar direitos fundamentais, uma
vez que o mesmo considera a exclusão total de determinados dados pessoais dos
meios midiáticos (DOS REIS e PIACENTIN, 2017).
Na contemporaneidade, diante da possibilidade da propagação frenética de
diversas informações e da capacidade ilimitada de armazenamento de dados por
parte da interne, o direito ao esquecimento surge como a faculdade que o indivíduo
possui para pleitear a retirada de informações pessoais pretéritas da exposição atual,
de maneira que possa regular seu uso. Este direito, quando aplicado ao processo
penal brasileiro, é tratado como um meio de proteção à imagem do
encarcerado considerando as violações constitucionais a respeito da veiculação de
informações ligadas a imagem do mesmo ao ato transgressor praticado, (DE PAIVA,
2018).
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Na constância em que se veicula a imagem de um apenado ao seu ato
transgressor, cria-se um estigma negativo, atribuindo-lhe um descrédito pela ligação
entre o elemento crime com o subjetivo, a pessoa, o fato de os maus antecedentes
criminais não possuírem um limite temporal para a sua retirada dos históricos sociais
dos meios de informação – televisivo, rádio, internet - torna a pena já cumprida pelo
apenado em perpetua, uma vez que mesmo já cumprida à medida coercitiva (prisão),
os seus atos e atitudes transgressoras continuam sendo lembrados, (TERRA E
ALVARENGA, 2015).
O artigo 93 do Código de Processo Penal (1940) dispõe que a reabilitação
alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, neste sentido argumentase a aplicabilidade do direito ao esquecimento ao caráter subjetivo (pessoa) do caso,
como mecanismo de reabilitação, para que o mesmo venha a ser reinserido na
sociedade após sua imagem ser desvinculada de casos emblemáticos ou que tragam
forte repercussão midiática, (PIMENTEL E DA SILVA, 2018).
O Estado falha em seu dever de ressocializar o condenado, uma vez que o fim
pelo qual a medida coercitiva é lançada não é alcançado. Diante da abrangência
deste direito, acerca da possibilidade de exclusão total de informações pessoais dos
meios de informação, surge a discussão sobre a sua aplicabilidade ao direito penal
em casos onde o apenado já havia cumpriu sua sentença (LIMA, 2016).
As imagens negativas veiculadas pela mídia influenciadora tornam-se um
obstáculo na efetividade da função ressocializadora da pena, o que fere diretamente
o direito de imagem do apenado. O fato da veiculação de matérias constantes
relembrando fatos os quais o acusado já cumpriu sua sentença acaba frustrando a
ressocialização de apenados e reforça o estigma social/popular negativo sobre o
mesmo.
Os meios de informação são mecanismos influentes de formação de opinião
na sociedade. A relevância da mídia para construção do chamado Estado
Democrático é indiscutível, contudo, a Constituição Federal no artigo 5°, inciso
X dispõe que 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 (SIQUEIRA E GUIMARÃES; 2015).
Por se tratarem de direitos fundamentais é necessário que haja a ponderação
e razoabilidade ao aplicar os mesmos diante do caso concreto como meio de
solucionar os conflitos existentes. A mediação diante da exposição da imagem do
preso nas mídias sociais configura uma proteção ao seu direito constitucional de ter
sua imagem protegido. No cenário pós-moderno onde a imagem passou por
diversas alterações e mutabilidade no seu conceito e exposição, é necessária a
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proteção de imagem do preso, uma vez que a mesma passou de apenas uma
proteção à representação gráfica, para uma proteção mais extensiva (MOREIRA,
2015).
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Cabe mencionar que diante do que está sendo propagado, o indivíduo pode
formar uma opinião tanto positiva quanto negativa. Desta feita, é de total relevância
resguardar a imagem do apenado para que o mesmo venha ser reinserido no
contexto social, sendo-lhe cabível a aplicação do direito de ser esquecido em
determinado fato ilícito. Nas considerações de Cerqueira (2016, p.2):
Percebendo que a evolução social é inerente ao ser humano e
o próprio Estado, tendo a Constituição Brasileira vestido o
manto da democracia, a tutela da liberdade social não deve
ferir garantias fundamentais do homem que incorre em norma
proibitiva, a pretexto de deixar a sociedade mais informada e
conhecedora das faces dos supostos transgressores da ordem
pública.
Independente da forma adotada pelos meios de comunicação- seja rádio,
televisão, internet- faz-se mister frisar que o papel primordial dos meios informativos
seriam o de divulgar informações. Por serem os canais de entretenimento e
informação que a sociedade dispõe e tem acesso, estes são capazes de fazer com
que um grande número de pessoas enxergue o mundo através da sua visão,
(SANTANA e DA CRUZ, 2019).
As imagens negativas veiculadas pela mídia influenciadora tornam-se um
obstáculo na efetividade da função ressocializadora da pena, o que fere diretamente
o direito de imagem do apenado. O fato da veiculação de matérias constantes
relembrando fatos os quais o acusado já cumpriu sua sentença acaba frustrando a
ressocialização de apenados e reforça o estigma social/popular negativo sobre o
mesmo (CERQUEIRA, 2016).
Diante deste cenário, a finalidade do sistema carcerário não é alcançada, ao
indivíduo e a sociedade continua sendo outorgado à lembrança de fatos passados e
empecilhos para que o mesmo venha a retomar sua vida social, profissional e
família. Ocorre que a divulgação desses dados não permite que o indivíduo prossiga
com a reconstrução de sua vida social, visto que enquanto durar a veiculação de sua
imagem ao ato criminoso praticado, esta pessoa não terá chances de voltar ao
convívio social normal (SANTANA e CRUZ, 2019).
Neste sentido Ardenghi (2017, p. 90-91), cabe frisar:
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O homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si
mesmo, não só como meio para qualquer uso desta ou daquela
vontade; em todas as suas ações, deve, não só nas dirigidas a
si mesmo, como também nas dirigidas as demais seres
racionais, ser considerado sempre ao mesmo como fim (...) os
seres racionais se denominam pessoas, porque a sua natureza
os distingue já como fins em si mesmos, isto é, como algo que
não pode ser usado meramente como meio.
Os meios de informação, ao veicularem a imagem de um cidadão, devem ser
capazes de conservar os direitos fundamentais de uma pessoa. O homem não é um
fim para os meios midiáticos, devendo prevalecer o direito de esquecimento como
meio de resguardar o direito de personalidade deste. O homem não é um fim para
os meios midiáticos veicularem sua imagem sem qualquer tipo de critério. O ato
transgressor não justifica o motivo pelo qual sua imagem venha a ser veiculada
através da mídia sob o argumento de que é um direito a informação assegurada pela
Constituição o conhecimento de transgressores, ante a isto, o apenado continuará
na plenitude do exercício de seu direito de personalidade, o qual a imagem está
inserido.
Assim como nos outros ramos do Direito a exemplo a esfera cível a busca
pelo esquecimento vem ganhando espaço no âmbito penal através de pedidos para
a retirada de dados pessoais dos meios de informações, em especial, os fatos sobre
crimes ocorridos no passado, os quais o autor do ato já cumpriu com sua pena, ou
mesmo quando já fora absolvido de alguma acusação, os mesmos continuam sendo
condenado pelo julgamento da sociedade (CARVALHO e VIANA, 2015). Neste
sentido, surge o questionamento sobre a aplicabilidade do direito ao esquecimento
como meio de resguardar o direito de imagem do indivíduo que está sofrendo
violação ao mesmo. Cabe mencionar o entendimento jurisprudencial da sexta turma
do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES TENTADO - WRIT
SUBSTITUTIVODE RECURSO ESPECIAL - IMPROPRIEDADE DA
VIAELEITA - DOSIMETRIA - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - PENA
-BASETRÊS VEZES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
DESPROPORCION ALIDADE - TREZE CONDENAÇÕES
TRANSITADAS EM JULGADO - CONDUTAS PERPETRADAS HÁ
14 ANOS ANTES DA PRÁTICA DONOVO DELITO - DIREITO AO
ESQUECIMENTO – RELATIVIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
APLICAÇÃO
NOVO
DIMENSIONAMEN
TODA
PENA
PRESCRIÇÃO
–
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RECONHECIMENT O- HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO ORDEM CONCEDIDADE OFÍCIO. 1 - […] 8 - Recentes julgados
desta Corte (REsp 1.334.097/RJ308e REsp 1.335.153/RJ,
publicados em 9/9/2013), relatados pelo Ministro Luis Felipe
Salomão, aplicáveis na órbita do direito civil – máxime em
aspectos relacionados ao conflito entre o direito à privacidade
e ao esquecimento, de um lado, e o direito à informação, de
outro - enfatizam que "...o reconhecimento do direito ao
esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente
a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo
criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade,
confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a
memória - que é a conexão do presente com o passado - e a
esperança - que é o vínculo do futuro com o presente -, fez
clara opção pela segunda. E é por essa ótica que o direito ao
esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirmasse, na
verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia
com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da
pessoa humana." (voto do Ministro Luís Felipe Salomão). […]
(HC256.210/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 13/12/2013) (Grifo meu)
O direito ao esquecimento na sua aplicação relaciona-se com os instrumentos
criados pela lei que visam à reabilitação criminal. A presença constante de
informações em meios de comunicação cria uma vexação pública, perpétua e muitas
vezes desnecessária, o que fere gravemente o princípio da dignidade humana. Apesar
do texto penal brasileiro não fazer qualquer tipo de referência explicita ao direito de
ser esquecido como meio de reintegrar o indivíduo na sociedade, percebesse na
prática que a reabilitação oportuniza a sua aplicabilidade, uma vez que, a sua
efetivação produz efeitos positivos em favor da ressocialização do indivíduo que
cumpriu sua pena.
É necessário que haja a reinserção dos indivíduos ao convívio social para o
alcance a uma vida digna. Ressocializar é o propósito do direito ao esquecimento na
via penal, visando o direito a uma nova vida em harmonia com a sociedade após o
cumprimento de pena no regime carcerário (SANTANA e DA CRUZ, 2015). É
necessário que mecanismos sejam criados para resguardarem o direito de imagem
do encarcerado de egressos do sistema carcerário, o que é fundamental para que
tais indivíduos consigam se restabelecer na sociedade.
CONCLUSÃO
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Restou claro neste artigo que a disseminação de informações invocou o
chamado direito ao esquecimento. A partir disso, viu-se o surgimento da colisão
entre os direitos fundamentais: de um lado a liberdade de expressão, de informação
e de imprensa e, de outro, o direito ao esquecimento, decorrente dos direitos de
personalidade. Diante disto surgiu a dúvida se o direito ao esquecimento seria
constitucional tendo em vista a colisão de direitos fundamentais, ao longo do
processo foi avaliado duas formas para a solução de tal colisão onde uma delas é a
“ponderação” onde o juiz avaliara qual direito cause menor dano sobre o outro
também temos a teoria de Dworkin “romance em cadeias” onde o jurista devera
solucionar o caso pautado no conceito histórico até chegar nos dias atuais dando
sequência a história e não reproduzindo fatos do passado tendo em vista que a
sociedade já não se encontra a mesma.
A concretização da sociedade da informação, caracterizada pela troca intensa
de informes através dos meios de comunicação, tornou-se uma interferência no
instituto da reabilitação criminal, transgredindo diretamente o direito de imagem do
indivíduo. Com os avanços tecnológicos dos meios de comunicação, surge à
propagação indiscriminada de conteúdos através desses canais midiáticos, as
informações são instantaneamente compartilhadas e perenizadas no ambiente
virtual.
A desenfreada permanência dessas imagens que dizem respeito à fatos
passados dos indivíduos, que foram absolvidos ou já cumpriram pena após a devida
persecução penal, torna-se um óbice para que o encarcerado venha a ser reinserido
no convívio social, uma vez que sua imagem está sendo utilizada para um
determinado fim, oposto a finalidade ressocializadora da pena, o qual seria o de
informar a população dos atos transgressores.
Conclui-se que embora as liberdades de informação, de expressão e de
imprensa sejam amplamente asseguradas, livres de censura e indispensáveis para
formação da opinião pública, exercício da democracia e transmissão do
conhecimento, não são absolutas e ilimitadas. Encontram restrição na própria Carta
Magna, que traz em seu bojo diversas regras e princípios que servem de baliza para
a utilização das liberdades constitucionais.
Cumpre desse modo destacar que o direito ao esquecimento elencado no
trabalho, seja bem aplicado, para não caracterizar uma forma de restrição a liberdade
de expressão, informação ou imprensa causando assim a censura. Deste modo foi
possível avaliar a existência de um direito ao esquecimento compatível ao
ordenamento jurídico embora não esteja descrito de for explicita mais sim como a
extensão dos direitos de personalidade.
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Resumo: A presente obra tempo escopo tratar da premissa de acessibilidade
disposta as pessoas com deficiência física, visual e auditiva, no Município de JiParaná/RO. Para isso, será observado como ocorreu a evolução dos direitos das
pessoas com deficiência, tanto no mundo, quanto no Brasil, bem como as legislações
nacionais que tratam do tema em questão. No ademais, serão apresentadas normas
e leis que tratam especificamente da questão de acessibilidade e mobilidade de
deficientes físicos, tanto em ruas, quanto em edifícios e transportes públicos. Sendo
que, ao final, serão expostas algumas medidas que podem ser adotadas pelo
Município de Ji-Paraná/RO, para melhor atender aos direitos e garantias destinadas
a estas pessoas. Esta obra foi desenvolvida na metodologia qualitativa, de natureza
explicativa, tendo como foco principal as legislações e normas que tratam do
assunto.
Palavras-Chave: Deficientes. Acessibilidade. Leis. Normas.
Abstract: The present time scope work deals with the premise of accessibility
available to people with physical, visual and hearing disabilities, in the Municipality
of Ji-Paraná/RO. For this, it will be observed how the evolution of the rights of people
with disabilities occurred, both in the world and in Brazil, as well as the national laws
that deal with the subject in question. In addition, rules and laws that specifically
address the issue of accessibility and mobility of disabled people will be presented,
both on the streets, as well as in buildings and public transport. At the end, some
measures will be exposed that can be adopted by the Municipality of Ji-Paraná/RO,
to better meet the rights and guarantees for these people. This work was developed
in qualitative methodology, of an explanatory nature, having as main focus the laws
and norms that deal with the subject.
Keywords: Disabled. Accessibility. Laws. Standards.
INTRODUÇÃO
A presente obra tem por objetivo demonstrar quais as medidas devem ser
adotadas pelo Município de Ji-Paraná/RO para melhor proporcionar os direitos de
acessibilidade a deficientes físicos, visuais e auditivos. Sabe-se que que estas
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garantias já estão previstas em lei, tanto federais quanto municipais, bem como na
própria Constituição Federal de 1988.
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É dever do Estado, bem como de toda sociedade proporcionar as pessoas
portadoras de necessidades especiais a acessibilidade digna, fazendo cumprir seus
direitos já garantidos por lei. Tal acessibilidade deve ser cerceada pela premissa da
segurança e autonomia, ou seja, os deficientes devem ser capazes de se mover pela
cidade sem a ajuda de terceiros.
Para abordar tal tema, necessário será apresentar alguns pontos,
primeiramente, será exposto acerca da evolução dos direitos das pessoas com
deficiência, tendo em vista que tais direitos assegurados a estes, não se faziam
presentes em determinadas épocas da história, só vindo a serem mais debatidos
através dos acontecimentos ligados a proclamação da Declaração de Direitos
Humanos da ONU.
Com isso, também é necessário demonstrar como o Brasil se posiciona a
respeito dos direitos e garantias destas pessoas, se há leis especiais, normas e afins
para estabelecer as medidas a serem adotadas para proporcionar a acessibilidade
aos deficientes físicos, visuais e auditivos.
Ademais, serão apresentadas algumas legislações e normas, tanto federais
quanto municipais que visam garantir o direito a acessibilidade, e determinam as
medidas a serem tomadas na construção de edificações públicas e privadas, bem
como no sentido a mobilidade urbana e transporte público.
Por fim, serão apontadas algumas medidas que podem ser adotadas pelo
Município de Ji-Paraná/RO no que tange ao fornecimento de acessibilidade as
pessoas com deficiência.
A referida pesquisa é deveras necessária para demonstrar o quão importante
é fazer valer do direito a acessibilidade, sendo que, para a realização desta, será
utilizada a metodologia qualitativa, de natureza explicativa, usando como fonte, em
sua maior parte, as legislações nacionais e municipais.
1.BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DOS DIREITOS ASSEGURADOS AOS
DEFICIENTES
É notório que a inclusão da pessoa com deficiência em sociedade vem
evoluindo com o passar dos tempos, onde cada vez mais, os governos buscam por
criar medidas que garanta a convivência digna em meio a sociedade. Porém, nem
sempre foi assim, nos primórdios da humanidade, a pessoa que portava determinada
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deficiência era vista como detentora de espíritos malignos, razão a qual o resto da
sociedade não poderia manter contato com esta pessoa.
Nesse ponto conclui-se que a pessoa portadora de deficiência, em tais épocas
primitivas, não viviam em sociedade, sendo excluídas, abandonadas, e, em muitos
casos, mortas.
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Já na antiguidade, houveram diversas controvérsias entre culturas e países a
respeito do tratamento para com os portadores de deficiência, de tais civilização, três
se destacam por apresentarem diferenças de comportamento para com estas
pessoas, sendo elas, a Romana, Ateniense e Espartana.
Pode-se dizer que Atenas, capital da Grécia, foi a primeira civilização a tentar
desenvolver direitos e garantias para com as pessoas com deficiência, porém, mais
voltadas para o cenário de guerra, haja vista que muitos eram os soldados que
perdiam partes de seus corpos em conflitos com espadas.
A Grécia implementou na época em questão um sistema de amparo para
àqueles que não detinha condições financeiras de se sustentar, o qual, a início foi
destinado apenas à guerreiros, e em ocasião posterior foi ampliado para atingir toda
pessoa que portava deficiência.
Na História Grega existem citações relativas à assistência
destinada a pessoas deficientes que são muito mais claras e
especificas do que aquelas encontradiças em culturas
anteriores, contemporâneas ou posteriores.
Havia, por exemplo, em Atenas e em Esparta – rivais famosas –
determinações oficiais que davam aos soldados feridos e seus
familiares vantagens de diversas naturezas. Existiam provisões
especiais relacionadas à alimentação, como as que eram
consequentes a uma lei de Sólon (640 a 558 a.C.) que
determinava: “Soldados feridos gravemente e os mutilados em
combate serão alimentados pelo Estado” (SILVA, 2009, p. 68).
Porém, nem todas as civilizações pensavam como a grega, como é o caso de
Esparta. Por almejar a excelência nos conflitos bélicos, a sociedade espartana pregava
o conceito de “perfeição física”, onde qualquer pessoa com deficiência deveria ser
excluída da sociedade ou morta.
Acredita-se que diversas foram os bebês recém nascidos mortos por conta
dessa teoria espartana, ao nascer uma criança em território espartano, seus genitores
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eram obrigados a leva-la para avaliação, a qual era realizada por um conselho de
anciãos, que determinavam se criança era digna de viver ou não.
Pelas leis vigentes, ele era obrigado a levar o bebê, ainda bem
novo, a uma espécie de comissão oficial formada por anciãos
de reconhecida autoridade, que se reunia para examinar e
tomar conhecimento oficial do novo cidadão. Segundo
Plutarco, eles se reuniam num local conhecido como “leschi”
(correspondendo certamente a “edifício”, “órgão oficial”,
“repartição”) para esse fim. Se nesses locais os autorizados
anciãos anotavam ou não os dados pessoais de identificação,
de paternidade, de maternidade, de local e de data do
nascimento, de sexo e outros, o historiador não nos indica. Pelo
seu relato sabemos que, se fosse um bebê normal e forte (“se
o achavam belo, bem formado de membros e robusto”) ele era
devolvido ao pai que passava a ter a incumbência de cria-lo.
Depois de certa idade – entre os 6 e 7 anos – o Estado tomava
a si a responsabilidade e continuava sua educação, que era
dirigida para a arte de guerrear, como podemos comprovar
pelos estudos da História Grega Antiga. No entanto, “se lhes
parecia feia, disforme e franzina”, como refere Plutarco, esses
mesmos anciãos, em nome do Estado e da linhagem de famílias
que representavam, ficavam com a criança. Tomavam-na logo
a seguir e a levavam a um local chamado “Apothetai”, que
significa “depósito”. Tratava-se de um abismo situado na
cadeia de montanhas Taygetos, perto de Esparta, para lá a
criança ser lançada e encontrar sua morte, “pois, tinham a
opinião de que não era bom nem para a criança nem para a
república que ela vivesse, visto como desde o nascimento não
se mostrava bem constituída para ser forte, sã e rija durante
toda a vida (SILVA, 2009, p. 86/87).
Com advento do Cristianismo as pessoas com necessidades especiais
passaram a ter maiores prioridades no que tange aos seus cuidados, tendo em vista
que os ensinamentos de Jesus pregavam que o homem era o centro das atenções de
Deus. Assim, a igreja Católica (predominante na época), criou diversos centros de
apoio e cuidados para essas pessoas, proporcionando assim, amparos jamais vistos
antes.
Apesar de proporcionado o amparo, a “inclusão social” destas pessoas ainda
estava longe de ocorrer, tendo em vista que estas eram retiradas do seio da
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sociedade e colocadas em asilos ou hospitais. Há relatos de até mesmo oscilações
no comportamento benevolente da Igreja Cristã, onde pessoas com deficiência eram
queimadas vivas em fogueiras, por terem dentro de si espíritos demoníacos.
Conforme aponta Zavarese (2009, p. 1/2):
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Durante o período feudal, na era cristã o corpo diferente
continua sendo relegado. O moralismo católico traduzia os
deficientes como figuras representativas do pecado e as
colocava diante da fogueira da inquisição.
A dicotomia entre corpo diferente/alma reforçava a ideia da
alma percebida como tempo de Deus e corpo visto como
“oficina do diabo”. A negligência com que eram tratadas as
pessoas com deficiência se estendeu no Brasil até a década de
50 do século passado. As restrições relacionadas ao meio
estudantil, e as poucas ofertas de atendimento educacional
para os deficientes mentais comprovam o desinteresse da
sociedade em prestar serviços a essa população.
Foi apenas na então idade moderna que houveram expressivos avanços no
tratamento para com as pessoas com deficiência, fato que só foi possível com o
avanço da filosofia da época e as vertentes que impulsionaram o conhecimento
empírico. Com os estudos da anatomia, a deficiência passou a ser vista como doença,
e não como maldição, e nesse sentido, merecia cuidado e tratamento especial.
A temática deficiência se tornou ainda mais evidenciada no cenário mundial
após os acontecimentos ligados a primeira e a segunda guerra mundial, onde o
número de feridos em estado grave (perda de membros do corpo), se fez de forma
assustadora. Milhares foram os que perderam partes de seus corpos nesses períodos,
ficando assim, limitados de suas tarefas cotidianas.
Com isso, após o fim da segunda grande guerra, mais especificamente no ano
de 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, o qual
versa em seu artigo 1º que, “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir e relação uns
aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 1948, p. 04).
Ao afirmar isso, a referida declaração sustenta o fato de que, mesmo a pessoa
com deficiência é digna do convívio em sociedade, tendo o Estado o dever de
proporcionar a esta as condições para seu desenvolvimento e bem estar social.
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Após tal posicionamento do cenário mundial a respeito da premissa da
dignidade da pessoa humana, houveram diversas discussões sobre a proteção efetiva
da pessoa com deficiência, e como consequência de tais reuniões globais surgiu no
ano de 1975 a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
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Assim, após diversos anos de discussão mundial, os direitos das pessoas com
deficiência ficaram cada vez mais evidentes no cenário internacional, tendo o Brasil,
como Estado Democrático de Direito, adotado tais medidas para melhora atender
essa parte da população nacional.
1.1 DIREITOS E GARANTIAS DOS DEFICIENTES NO BRASIL
Visando o cumprimento das medidas internacionais, principalmente no que
tange ao direito a dignidade e igualdade expostos na Declaração de Direitos
Humanos da ONU, o Brasil propôs diversas medidas de inclusão e proteção das
pessoas com deficiência, as quais ficaram expressas na Constituição Federal de 1988
e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).
A Constituição Federal de 1988, considerada como a Constituição mais cidadã
que o país já teve, trouxe em diversos artigos, medidas de proteção para os direitos
das pessoas portadores de necessidades especiais, as quais devem ser cumpridas
pelo Estado e por toda a sociedade.
Observando ser necessário criar uma lei especial para defender tais direitos,
no ano de 2015 foi promulgada a Lei nº 13.146, que versa em seu art. 1º, o seguinte:
Art. 1º - É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 , em
conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil , em vigor
para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de
2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
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de 2009 , data de início de sua vigência no plano interno
(BRASIL, 2015).
Tais medidas foram muito necessárias para fazer cumprir as determinações
mundiais a respeito dos direitos de igualdade e dignidade, e com isso garantir
proteção e assistência plena as pessoas com deficiência em todo território nacional,
não deixando estes sofrerem quaisquer repressões por suas condições.
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1.1.1 Constituição Federal de 1988
A carta magna de 1988, popularmente conhecida como “Constituição Cidadã”,
adveio de anos de discussão a respeito dos direitos e garantias do ser humano, em
especial, àqueles ligados a dignidade. Após o fim do regime militar, que ficou no
poder por um longo período, a referida constituição adveio em total contramão em
comparação com as constituições anteriores.
A CF/88, até então, é a constituição que mais detém direitos e garantias
individuais e sociais, tendo como premissa básica o Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana (art. 1º, inciso III), e o Princípio da Igualdade (art. 5º). A respeito da
dignidade, Alexandre de Moraes (2007, p. 16), versa que:
A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa,
que se manifesta singularmente na autodeterminação
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a
pretensão ao respeito por parte demais pessoas, constituindose um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais,
mas sempre sem menosprezar a necessária estima que
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
No que tange ao Princípio da Igualdade, Alexandre de Moraes (2007, p. 65),
anota que:
O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera
em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou
ao próprio Poder Executivo, na edição, respectivamente, de leis,
atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam
criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se
encontram em situação idêntica. Em outro plano, na
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade
pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária,
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sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo,
religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social.
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Assim, percebe-se que desde os princípios básicos da Constituição Federal de
1988, a pessoa com deficiência detém direitos e garantias individuais e sociais, os
quais devem ser assegurados pelo Estado, independentemente da ocasião.
Não obstante a tal fato, a referida Constituição ainda aponta direitos
exclusivos de tais pessoas, como é o caso do previsto no art. 23, inciso II, que versa,
“É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência”.
Aponta-se no art. 24, inciso XIV, da CF/88, que o Estado tem o dever de legislar
visando proteger e incluir o portador de necessidades especiais, ou seja, em
momento algum pode o Ente Público eximir-se da obrigação de aplicar a lei em prol
de quem possua deficiência.
Também, observa-se no art. 37, inciso VIII, que serão destinadas vagas
especiais a aqueles que possuam deficiência física, na porcentagem de até 20% das
vagas ofertadas, assim como aponta a Lei nº 8.112/1990. Tal medida foi necessária
para dar par de igualdade, haja vista que em determinados casos, quem não possui
deficiência, tem a premissa de se destacar mais.
Sabe-se que a discriminação no trabalho é algo não mais aceito na sociedade
nos tempos atuais, contudo, tal premissa precisou ser exposta na CF/88, mais
precisamente em seu art. 7º, inciso XXXI, o qual versa que em hipótese alguma, será
aceita discriminação para com portadores de necessidades especiais, sendo estas
inerentes ao salário ou a admissão de tais pessoas.
A fim de fornecer melhor atendimento ao portador de necessidades especiais,
a Constituição de 1988 apresentou em seu art. 203, incisos IV e V, que será ofertado,
de modo integral, e nas circunscrições da necessidade do deficiente, assistência
social, reabilitação e também benefícios previdenciários, o qual se faz através do Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/1993).
Não obstante a tais fatos, ainda é necessário lembra que, a CF/88 apresenta
questões relacionadas a educação básica e superior de tais pessoas, abrindo
oportunidade para que todos tenham acesso a esse direito, preferencialmente na
rede regular de ensino, com o atendimento especializado que for cabível a cada caso
(art. 208, III da CF/88).
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A Constituição apresenta ainda que é dever do Estado o cuidado com as
crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, no que tange a criação
de programas de prevenção e também ao atendimento especializado, assim como
aponta o art. 227, inciso II.
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Por fim, em continuidade, ao inciso II do art. 227, da CF/88, apresenta-se a
proposta de acessibilidade universal, a qual busca pela eliminação das barreiras
arquitetônicas, devendo os locais públicos, edifícios, veículos de transporte coletivo
e outros, serem adequados a necessidade dos deficientes, assim como aponta o §2º
do referido artigo:
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação
de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência (BRASIL,
1988) (Grifo Nosso).
Assim, tem-se o primeiro ponto acerca da inclusão social do deficiente físico,
e no caso em questão apresentado no tema, é dever do Estado, fiscalizar e legislar
sobre a aplicação das medidas necessárias para proteger os direitos dos deficientes
físicos no que tange a acessibilidade e mobilidade.
1.1.2 Estatuto do Deficiente
Visando garantir os direitos das pessoas com deficiência e deixar mais claras
as medidas que deveriam ser tomadas para tal ato, foi promulgada no ano de 2015
a Lei nº 13.146 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual aponta diversas garantias
e deveres, tanto do Estado, quanto da sociedade, na proteção dos direitos destas
pessoas.
Segundo a referida lei, consideram-se pessoas com deficiência, todas aquelas
tenham determinado impedimento de longo prazo, podendo este ser de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode prejudicar a participação desta pessoa em sociedade (BRASIL, 2015).
Aponta o artigo 4º da Lei 13.146/2015 que toda pessoa com deficiência física
terá direito de igualdade, não devendo estas sofrer qualquer tipo de discriminação:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma
espécie de discriminação.
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§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão,
que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou
anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo
a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de
tecnologias assistivas.
Já no que tange aos direitos de acessibilidade, a presente lei classifica o direito
a acessibilidade como sendo a possibilidade de utilização com segurança de edifícios,
veículos e afins. Assim como aponta o art. 3º, inciso I, da referida lei:
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos
ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida;
Aponta ainda, em seu art. 53 que, “A acessibilidade é direito que garante à
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e
exercer seus direitos de cidadania e de participação social”.
Na circunscrição desta obra, apresenta-se a acessibilidade das pessoas com
limitações físicas, mais especificamente ao seu direito de mobilidade. Tais pessoas
necessitam que sejam implementadas medidas de acessibilidade arquitetônica, ou
seja, locais públicos, edifícios, transporte de pessoas e afins, devem ser amoldados a
realidade dos deficientes físicos.
Desta feita, necessário é a implementação arquitetônica de rampas de acesso
em edifícios públicos e privados, elevadores especiais em veículos de transporte no
caso da acessibilidade disposta a cadeirantes; também deve-se atender a premissa
de melhor sinalizações visuais e auditivas, para deficientes visuais e auditivos, e assim
por diante.
A respeito disso, o artigo 54, inciso I, da Lei nº 13.146/2015, versa o seguinte:
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Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei
e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que
houver interação com a matéria nela regulada:
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I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de
comunicação e informação, a fabricação de veículos de
transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a
execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação
pública ou coletiva;
Não bastando tal afirmação no art. 53, a referida lei, em seus arts. 56 e 57,
ainda afirmam a necessidade de implementação arquitetônica de acessibilidade,
tanto em áreas públicas quanto privadas:
Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de
uso de edificações abertas ao público, de uso público ou
privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a
serem acessíveis.
§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de
Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a
responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a
responsabilidade profissional declarada de atendimento às
regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas
técnicas pertinentes.
§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de
certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de
instalações e equipamentos temporários ou permanentes e
para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão
de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às
regras de acessibilidade.
§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de
edificação ou de serviço, determinará a colocação, em espaços
ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de
acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas
correlatas.
Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já
existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com
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deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo
como referência as normas de acessibilidade vigentes.
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Assim sendo, tanto as edificações que estão em construção, quanto as que já
foram construídas, tanto públicas quanto privadas, devem atender ao conceito de
acessibilidade das pessoas portadores de necessidades especiais, nas conformidades
que lhes forem necessárias.
2.LEIS E NORMAS ACERCA DA ACESSIBILIDADE DOS DEFICIENTES FÍSICOS NO
BRASIL
No intuito de viabilizar o que já era proposto na CF/88 a respeito das questões
de acessibilidade foi necessário criar leis e normas as quais deveriam ser atendidas
pelos Municípios, Estados e pela própria União. Tais medidas dizem respeito a
questões arquitetônicas, no que tange a construção de edifícios e obras públicas e
privadas.
De prima face, deve-se apresentar a Lei nº 10.098/2000, a qual têm por objeto
estabelecer normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a fim de melhor
atende-las (BRASIL, 2000).
Conforme aponta o art. 2º, inciso I, da Lei 10.098/2000, entende-se por
acessibilidade a possibilidade e condição de alcance para utilização, com a devida
segurança e autonomia (não necessitando de ajuda), de espaços, mobiliários,
equipamentos urbanos, edificações, transportes e afins, tanto públicos quanto
privados, em zona urbana ou rural (BRASIL, 2000).
Apontam os artigos 11 e 12 da referida lei:
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios
públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser
executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na
construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou
privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados,
pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a
garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser
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reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de
pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que
transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade
de locomoção permanente;
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II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá
estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que
impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora
de deficiência ou com mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal
e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício,
entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de
acessibilidade de que trata esta Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro
acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de
maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros
de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para
pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos
para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive
acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitarlhes as condições de acesso, circulação e comunicação.
Da mesma feita, apresenta-se a, a qual trata das diretrizes da Politica Nacional
de Mobilidade Urbana, e expressa sua definição no art. 1º, o qual versa:
Art. 1º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento
da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso
XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando
a integração entre os diferentes modos de transporte e a
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas
no território do Município.
Sabe-se que esta não foi a primeira lei a tratar de tal assunto, contudo, por ser
uma das mais recentes, será abordada com maior enfoque, haja vista que a aplicação
atual das medidas se baseia nesta legislação.
2.1 NBR 9050
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A primeira norma que se surgiu sobre acessibilidade no Brasil foi a NBR 9050,
datada de 1985, a qual trata a respeito da acessibilidade edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos. A NBR 9050 teve sua primeira publicação
em 1985 e desde então, passou por três revisões em 1994, 2004 e 2015.
Diversos profissionais de variados setores, e muitos deles portadores de algum
tipo de deficiência física, participaram juntos para ajudar a elaborar a NBR 9050. E
assim, com este regulamento, se estabeleceu a fixação de condições exigíveis, bem
como medidas e padrões com o intuito de propiciar aos deficientes físicos melhores
condições ao acesso a vias públicas e até mesmo a edifícios públicos e privados.
A norma NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi
editada com a intenção de estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem
preservados e adotados em projetos futuros, construções, instalações e adaptações
de edificações já existentes, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos destinados
a acessibilidade.
Além de estabelecer definições de acessibilidade, desenho universal e barreira
arquitetônica ambiental, a NBR 9050/04 catalogou os diversos tipos de deficiências
físicas que deveriam ser consideradas com mais atenção quanto as suas limitações,
tratando de equidade social no processo de planejamento.
A inclusão é um movimento social que vem ocorrendo em diferentes partes
do mundo, abrangendo todos os segmentos da sociedade moderna, evidenciando,
assim, a sua amplitude (AMIRALIAN, 2005).
A inclusão é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns
são tornados adequados para toda a diversidade humana composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero,
orientação sexual, deficiência e outros atributos - com a
participação das próprias pessoas na formulação e execução
dessas adequações (SASSAKI 2009, p. 10).
Em seu texto, esta norma tem o intuído de demonstrar que para se promover
acessibilidade no ambiente construído, será necessário proporcionar condições de
mobilidade, com autonomia e segurança, evitando obstáculos e barreiras nos
espaços urbanos e edifícios, sejam eles públicos ou privados, nos meios de transporte
públicos e também privados. Constituindo um direito universal resultante de
conquistas sociais muito importantes, que elevam o conceito de cidadania.
As pessoas com deficiência física são aquelas que apresentam
alterações
musculares,
ortopédicas,
articulares
ou
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neurológicas,
podendo
apresentar
diversos
comprometimentos: dos membros superiores; dos membros
inferiores; e da vitalidade, que resulta em menor rendimento
no trabalho escolar, em virtude da falta acentuada ou
temporária de vigor e agilidade (BRASIL, 2006, p.18).
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A (ABNT), Associação Brasileira de Normas Técnicas formulou normas
específicas para acessibilidade, fundamentadas nos referidos instrumentos jurídicos,
com o intuito de nortear os novos projetos objetivando intervenções arquitetônicas
e urbanísticas afim de coibir qualquer desvio quanto ao objetivo principal que se
trata da acessibilidade igualitária, tanto quanto a todos, mas principalmente aos
deficientes físicos.
Todos os loteamentos, condomínios, edificações, mobiliário e equipamentos
urbanos que possam vir a serem projetados, construídos, montados ou implantados,
bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, devem
atender ao disposto na referida norma para que sejam considerados totalmente
acessíveis a todos.
[...] a sociedade se adapta para poder incluir em seu contexto
as pessoas com necessidades especiais. A inclusão social tem
princípios básicos incomuns: a aceitação das diferenças
individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro
da diversidade humana, a aprendizagem através da
cooperação (SASSAKI, 1997 apud GRACIANO; FIGUEIRA, 2000,
p. 49).
De acordo com Sassaki (2002), a sociedade se adapta para poder incluir, em
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente,
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. É um processo em que as
pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam juntas solucionar problemas e
efetivar a equiparação de oportunidades para todos.
3.LEIS E NORMAS ACERCA DA ACESSIBILIDADE DOS DEFICIENTES FISICOS NA
CIDADE DE JI-PARANÁ/RO.
Visando cumprir as determinações de mobilidade urbana e acessibilidade
expressas na Lei nº 12.587/2012, o poder legislativo do Município de JiParaná/RO promulgou no ano de 2017 a Lei municipal nº 3.137, a qual institui a
Política Municipal de Mobilidade Urbana, visando atender, na conformidades da lei
federal, pessoas com deficiência física.
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A referida lei traz diversas medidas que devem ser adotadas pelo Município
de Ji-Paraná/RO para que seja atendida a acessibilidade aos deficientes físicos, nas
conformidades das legislações federais e normas regulamentadoras.
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A respeito das vias públicas do referido Município, o artigo 16 versa que:
Art. 16. Todas as vias públicas do município devem possuir
calcadas, destinadas predominantemente a circulação de
pedestres, e construídas em todas as testadas dos lotes, com
ou sem edificação e, estando de acordo com as normas legais
e técnicas, garantindo acessibilidade universal a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos existentes,
conforme norma ABNT/NBR 9050/2015 atualizada.
§1° Nenhuma edificação ou loteamento será aprovado sem o
projeto das calcadas, passeios públicos, acostamento para
ônibus, se existentes e ciclovias, todos com as devidas
sinalizações verticais e horizontais.
§2° As edificações receberão "Habite-se" somente após a
execução das calcadas.
Em continuidade, apontam os arts. 17 e 18, que as calçadas, passeios públicos
e acostamentos de ônibus devem ser construídos seguindo as seguintes
especificações:
Art. 17. As calçadas, passeios públicos e acostamento para
ônibus do Município são constituídas pelos seguintes
elementos:
I - guias e sarjetas;
II - faixa de serviço;
III - faixa Livre;
IV - faixa de acesso;
V - esquinas;
VI - plataformas dos terminais de transporte, acostamento e
ponto para ônibus;
VII - subsolo.
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§1° As guias e sarjetas são dispositivos com a função de limitar
os terrenos marginais da faixa de pavimentação e drenagem de
águas superficiais, cumprindo a função de segurança e
drenagem.
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§2° A faixa de serviço, localizada em posição adjacente a guia,
destina-se a instalação de posteamento, mobiliário urbano,
arborização e rampas de acessibilidade, e terá largura mínima
de 1,5m.
§3° A faixa livre, entre a faixa de serviço e faixa de acesso, é
destinada aos pedestres, independentemente da sua condição
física, cadeirantes, idosos, mães com carrinho de bebê ou outro
veículo não motorizado cujas dimensões não excedam a
largura da faixa, deve ser continua, com piso plano, e com
declividade transversal para escoamento de águas pluviais de
não mais de 3% (três por cento), Iivre de obstáculos e terá
largura mínima de 1,5m.
§4° A faixa de acesso é a área em frente a imóvel ou terreno,
onde pode estar a vegetação, rampas, toldos, propaganda,
floreiras, vasos, canteiros e outros equipamentos desde que
não impeçam o acesso aos imóveis e não interfiram na faixa
livre.
§5º As calçadas terão, no mínimo, a faixa de serviço e a faixa
livre, a faixa de acesso é opcional e somente se houver largura
suficiente.
§6° As esquinas deverão estar livres de obstáculos.
§7º 0 subsolo das calcadas pertence ao Município, no qual
podem ser instaladas caixas de inspeção e visita, caixas de
passagem de tubos, entre outras, niveladas ao piso, e sua
utilização dependerá de autorização administrativa.
Art. 18. Quando as calcadas não tiverem largura suficiente para
contemplar a instalação das faixas livres, de serviço e de acesso,
a primeira terá prioridade sobre as demais.
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Por fim, a referida lei ainda aponta as propriedades privadas dentro do
perímetro urbano do Município deverão custear a construção de calçadas para
atender as necessidades da população, bem como dos deficientes físicos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 19. Dentro do perímetro urbano do Município, o
proprietário de imóvel, estando edificado ou não, deverá
construir a calcada em frente à testada do seu lote e mantê-la
em perfeitas condições, observadas as especificações
constantes nesta Lei e demais normas aplicadas ao caso.
§ 1° Considera-se em "más condições", as calcadas que
apresentam ondulações, desníveis ou obstáculos que impeçam
o fluxo seguro dos pedestres, bem como não garantam a
acessibilidade universal.
§2° Em caso de descumprimento do disposto no caput deste
artigo será aplicada multa no montante de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), ao proprietário de imóvel.
Como se pode notar, existe uma preocupação em aspecto geral, significa um
planejamento que não exclua ninguém, que trate todos em tom de igualdade e
equidade. É um assunto que não exibe grande complexidade em termos de soluções,
mas requer uma compreensão do conjunto de necessidades especiais e diferenciadas
das pessoas portadoras de deficiência e o cuidado com cada detalhe na elaboração
de projetos que devem se submeter a estas normas.
4. MEDIDAS QUE PODEM SER ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
PARA MELHORAR A ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES FÍSICOS
Com intuito de fazer valer as legislações que visam a eliminação das barreiras
arquitetônicas, a fim de melhor atender a mobilidade das pessoas com deficiência
física, serão apresentadas algumas medidas que pode ser adotas pelo Município de
Ji-Paraná/RO.
Sabe-se que tais medidas devem ser adotadas tanto pelo Estados, quanto
pelas empresas privadas, pois, a inclusão social não só depende do atendimento
especial em órgãos públicos, mas também em lojas, hotéis, supermercados e afins.
No caso de edificações privadas, podem haver concessões e apoios por parte do
Governo para fazer valer das obras que proporcionem melhor atendimento as
pessoas que necessitam.
De prima face, sabe-se que para fazer obras necessário é ter orçamento para
tal, assim, no que tange as obras públicas e implementações que devem ser feitas
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por parte do Estado, estas devem advir de um fundo monetário criado para tal
finalidade, o qual será veiculado através de parcelas de determinadas áreas da
arrecadação nacional (impostos, contribuições, e afins).
Assim, serão abordadas medidas as quais podem vir a ser adotadas no
Munícipio de Ji-Paraná, para atender as necessidades daquelas pessoas expostas no
art. 2º, inciso III, da Lei nº 10.098/2000, as quais sejam:
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III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas;
Assim sendo, serão apresentadas propostas para atender as necessidades de
pessoas com deficiências físicas, visuais e auditivas, sabendo que estas tendem a
englobar a maior parte das pessoas portadoras de necessidades especiais. Sendo
separadas em 3 setores, mobilidade urbana (ruas), ingresso em edifícios e transporte
público.
Dito isso, passa-se a primeira medida que pode e deve ser adotada no caso
dos deficientes físicos, no que tange a mobilidade urbana, a qual seja, a criação e
manutenção de rampas de acesso e a ampliação de calçadas para estes. Sabe-se que
em determinados pontos do Município não há acesso adequado a estas pessoas,
onde muitas vezes, cadeirantes, principalmente, tem que andar no acostamento de
ruas, por não haver meio para subir as calçadas, ou até mesmo por não haver
calçadas para tal.
Já no que tange as edificações, devem haver também, rampas de acesso,
também em prédios públicos quanto privados, não deixando de lado a premissa dos
elevadores especiais para os portadores de deficiência física, em especial os
cadeirantes.
Por fim, no que tangem ao transporte público, insta salientar que deve o erário
fornecer ônibus com a devida adequação de elevadores especiais, para que tais
pessoas possam ingressar nestes sem maiores dificuldades.
No caso dos deficientes visuais, deve-se levar em consideração duas
hipóteses, a primeira é a de perda total da visão, e a segunda de perda parcial
(limitação da visão). Para estas pessoas no que tange a locomoção em vias públicas,
devem ser adotadas medias no que tange a leitura em braile em locais específicos
927

www.conteudojuridico.com.br

(semáforos, postes, placas), bem como uma sinalização mais clara e visível, além de
calçadas com marcações em relevo, para indicar o caminho a ser seguido.
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Outra medida que pode ser adotada também é o uso de aparelhos audíveis,
onde seja informada a localidade em que se encontra o deficiente, bem como a hora
certa de atravessar ruas.
No referido a edificações, as medidas a serem adotadas são basicamente as
mesmas, ou seja, mais ampliação do uso do braile e de marcações no chão com
relevo, para que deficientes visuais com perda total possam se localizar. E no caso
dos deficientes com perda parcial, devem ser adotas as medidas de sinalização mais
evidente dos locais, para que estes consigam se situar de onde estão e para onde
devem ir.
Na questão do transporte público, as medias que devem ser adotadas são
referentes a visibilidade dos enunciados do ônibus, bem como sinais de alerta
audíveis aos deficientes visuais.
Por fim, tem-se os deficientes auditivos, sendo que para estes, as medias a
serem adotadas, tanto na mobilidade urbana, quanto no ingresso em edifícios e
transporte públicos se refere a sinais de luz e comunicação por libras. Sabe-se que
boa parte dos deficientes auditivos no território nacional apenas conhece a
linguagem das libras, e assim sendo, esta deve ser adotada em locais de muita
circulação de pessoas.
Para fazer cumprir tais medidas deve-se utilizar as premissas expostas na
NBR:ISO 9050, a qual já fora citada anteriormente. Esta norma regula a acessibilidade
a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, delimitando as medidas
e meios que devem ser adotados pelo Ente público ou pelas empresas privadas no
momento de realização da obra.
Estas medidas devem ser tomadas da forma mais rápida possível, pois a
acessibilidade é um direito garantido, e deve-se fazer cumprir assim como
determinam as legislações, tanto federais quanto municipais.
CONCLUSÃO
Diante todo o exposto na presente obra, é certo dizer que o Município de JiParaná/RO deve adotar as medidas que foram apresentadas a fim de proporcionar
aos deficientes físicos, visuais e auditivos, uma melhor maneira de se locomover por
esta urbe.
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Com isso, frisa-se salientar que é dever do Poder Público Municipal, em
conjunto com as grandes empresas da cidade, fazer valer do que pede a Lei na
medida do possível. Os direitos garantidos aos deficientes são estipulados em
diversas leis federais e na própria constituição, e assim, não pode o Ente Municipal
eximir-se de sua obrigação no cumprimento desta.
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Sabe-se que há grande dificuldade de locomoção por parte destas pessoas
em todo o Brasil, tendo em vista que em muitas localidades o Poder Público mal
administra as questões básicas do Município. Com isso, é dever do Estado, tutelar os
direitos destas pessoas e cobrar ao Ente Municipal que realize as devidas alterações
em suas circunscrições, para que os direitos dos deficientes sejam atendidos.
Assim sendo, é dever do Estado ampliar as Políticas Públicas que tratam do
tema, bem como fazer a manutenção regular destas, para que não fiquem perdidas
no tempo, com medidas já ultrapassadas e que não servem mais ao propósito de
atender as pessoas com deficiência.
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Resumo: As inovações tecnológicas e informacionais transformaram a sociedade e a
organização do trabalho. Por meio da robótica e da informática, tornou-se possível
o aumento da produção e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços. A nova
organização laboral, todavia, conquanto tenha ampliado a produtividade, não
melhorou necessariamente as condições de trabalho. Os trabalhadores submetidos
a acelerados ritmos sofrem cada vez mais com o estresse, com o controle do método
de trabalho, com o comprometimento das relações interpessoais e com a ausência
de desconexão. Dessa forma, o presente artigo busca examinar as características e
os contornos conceituais da nova modalidade assediadora que emerge do contexto
de hiperconexão e informatização da organização do labor: o assédio moral
organizacional virtual.
Palavras-chave: Inovações Tecnológicas; Organização do trabalho; Assédio moral
virtual; Assédio moral organizacional virtual.
Sumário: 1. Introdução; 2. Assédio moral organizacional; 3.Elementos
caracterizadores do assédio moral organizacional; 3.1 Abusividade e habitualidade
da conduta; 3.2 Contexto organizacional ou gerencial; 3.3 Natureza coletiva do
público alvo; 3.4 Finalidade institucional; 3.5 Ataque à dignidade e aos direitos
fundamentais do trabalhador; 4. A tecnologia da informação e a nova organização
do trabalho; 5. O assédio moral organizacional virtual. 6. Conclusões; Referências.
1. INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil, fundada na cidadania (art.
1º, II), na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e na valorização social do labor
(art. 1º, IV), consagra o direito fundamental ao trabalho como seu núcleo éticojurídico (art. 6º e 7º) e pilar estruturante da ordem econômica (art. 170) e social (art.
193). Com efeito, tendo como base o primado do trabalho e da justiça social, a
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Constituição Federal reconhece a centralidade do labor humano e a sua
essencialidade na afirmação democrática.
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O tratamento constitucional especial conferido ao direito do trabalho também
pode ser vislumbrado na enumeração de diversos direitos fundamentais do art. 7º
ao art. 11, bem como na concretização dos princípios da progressividade e da
vedação ao retrocesso social, a partir da expressão “além de outros que visem à
melhoria de sua condição social”, prevista no art. 7º, caput.
Nesse contexto, considerando a ampla proteção ao trabalho humano
conferida pelo texto constitucional, os direitos fundamentais são plenamente
aplicados às relações de trabalho. Destarte, podem ser identificados dois grupos: a)
direitos fundamentais laborais específicos (indivíduo na condição de trabalhador); e
b) direitos fundamentais laborais inespecíficos (indivíduo na condição de cidadão).
Além dos direitos fundamentais laborais específicos ou inespecíficos previstos
no Título II da Constituição Federal, com base na cláusula de abertura material dos
direitos e garantias fundamentais, consolidada no art. 5º, §2º, podem ser
identificados direitos fundamentais aplicados às relações de trabalho em outras
partes da Constituição, como, v.g., o direito ao meio ambiente do trabalho saudável
(art. 200, VIII, e art. 225).
Em semelhante sentido, com base no art. 5º, §2º, da Constituição Federal de
1988, também podem ser reconhecidos direitos fundamentais fora do texto
constitucional. Nesse contexto, são reconhecidos e aplicados às relações laborais os
direitos fundamentais implícitos e os direitos previstos em tratados internacionais
sobre direitos humanos firmados pelo Estado brasileiro.
Assim, a título de exemplo, pode ser identificado como um direito
fundamental implícito laboral o direito à desconexão, pois decorre do regime
democrático e dos princípios fundamentais, estando diretamente vinculado à
dignidade da pessoa humana e à valorização social do trabalho, além de possuir
alicerce na limitação razoável da duração do trabalho, no direito à saúde e no direito
ao lazer.
Diante da assimetria ou desequilíbrio das relações de labor, o empregador,
em muitos casos, ao exercer os poderes diretivos extrapola os limites de
razoabilidade, violando diversos direitos fundamentais do trabalhador, bem como a
sua eficácia horizontal e diagonal. Necessitando do trabalho para seu sustento e de
sua família, o empregado nada pode fazer para impedir as condutas abusivas
patronais. É nesse contexto que está inserido o assédio moral.
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A disseminação da internet e o surgimento de aplicativos e plataformas
digitais, no contexto de Quarta Revolução Industrial, acarreta o surgimento de formas
atípicas de execução e fiscalização do labor, possibilitando o surgimento de uma
nova modalidade assediadora: o assédio moral virtual.
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Na medida em que o assédio moral virtual está inserido na política gerencial
da empresa, atingindo todos os trabalhadores indistintamente, emerge o assédio
moral organizacional virtual. Desse modo, o presente artigo objetiva examinar essa
nova modalidade assediadora, identificando seus contornos conceituais e elementos
caracterizadores.
2. ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL
O assédio moral laboral[1] ou interpessoal, conforme conceituação proposta
por Rodolfo Pamplona Filho, Adriana Wyzykowski e Renato Barros consiste no
“conjunto de condutas abusivas e intencionais, reiteradas e prolongadas no tempo,
que visam a exclusão de um empregado específico, ou de um grupo determinado
destes, do ambiente de trabalho por meio do ataque à sua dignidade, podendo ser
comprometidos, em decorrência de seu caráter multiofensivo, outros direitos
fundamentais, a saber: o direito à integridade física e moral, o direito à intimidade, o
direito ao tratamento não discriminatório, dentre outros”.[2]
Lis Soboll e Roberto Heloani, por seu turno, entendem por assédio moral “uma
situação extrema de agressividade no trabalho, marcada por comportamentos ou
omissões, repetitivos e duradouros. Tem como propósito destruir, prejudicar, anular
ou excluir e é direcionado a alvos escolhidos (uma ou mais pessoas em especial).
Caracteriza-se por sua natureza agressiva, processual, pessoal e malintencionada”.[3]
Nesse sentido, a partir das contribuições doutrinárias e acadêmicas, pode-se
conceituar o assédio moral laboral como: a tortura psicológica perpetrada por um

conjunto de ações ou omissões, abusivas e intencionais, praticadas por meio de
palavras, gestos e atitudes, de forma reiterada e prolongada, que atingem a
dignidade, a integridade física e mental, além de outros direitos fundamentais do
trabalhador, comprometendo o exercício do labor e, até mesmo, a convivência social
e familiar.
O desenvolvimento da tecnologia da informação transformou as relações
sociais e também o modo de execução do labor. A nova organização do trabalho,
balizada pelo desenvolvimento tecnológico e informacional, todavia, conquanto
tenha ampliado a produtividade, não melhorou, em muitas situações, as condições
laborais.
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Os trabalhadores, submetidos a acelerados ritmos de produção, sofrem cada
vez mais com o estresse, com as exigências de metas abusivas, com o controle do
modo, forma e método de trabalho e com o comprometimento das relações
interpessoais. Pressão para atingir metas, sobrecarga e ritmo excessivo de trabalho,
segregação dos funcionários, sistema de premiações, divisão de tarefas, estratégias
de controle e extrapolação da jornada de trabalho são alguns traços característicos
dessa nova organização do trabalho. É nesse contexto que emerge o assédio moral
organizacional.
O assédio moral organizacional, também denominado de assédio moral
institucional[4] ou straining[5], caracteriza-se como uma modalidade de assédio
moral relacionada aos métodos de gestão de determinada organização laboral, que,
em busca da elevação dos índices de produtividade e lucro, viola os direitos
fundamentais de diversos trabalhadores.
Conforme conceito proposto por Adriane Reis de Araújo, configura o assédio
moral organizacional:
O conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza, exerc
ido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrênci
a de uma relação de trabalho, e que resulte no vexame, humil
hação ou constrangimento de uma ou mais vítimas com a fina
lidade de se obter o engajamento subjetivo de todo o grupo à
s políticas e metas da administração, por meio da ofensa a seu
s direitos fundamentais, podendo resultar em danos morais, fí
sicos e psíquicos.[6]
Desse modo, segundo a autora, o assédio moral organizacional funciona co
mo um instrumento de gestão e de normatização da conduta dos trabalhadores, po
ssibilitando o engajamento e controle de todo o pessoal, a fim de implementar o rit
mo e a qualidade da produção, sem que qualquer reivindicação das condições de tr
abalho seja intentada.[7]
Lis Soboll e Thereza Gosdal conceituam o assédio moral organizacional como:
Um conjunto sistemático de práticas reiteradas, inseridas nas
estratégias e métodos de gestão, por meio de pressões, humil
hações e constrangimentos, para que sejam alcançados deter
minados objetivos empresariais ou institucionais, relativos ao
controle do trabalhador (aqui incluído o corpo, o comportame
nto e o tempo de trabalho), ou ao custo do trabalho, ou ao au
mento de produtividade e resultados, ou à exclusão ou prejuíz
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o de indivíduos ou grupos com fundamentos discriminatórios.
[8]
O assédio organizacional, consoante lição de Lis Soboll, corresponde a um pr
ocesso no qual a violência está inserida nos aparatos, nas estruturas e nas políticas
organizacionais ou gerenciais da empresa, políticas estas que são abusivas e inadeq
uadas e que possuem o propósito de exercer o gerenciamento do trabalho e do gr
upo, visando produtividade e controle organizacional.[9]
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Nesse sentido, com base nas definições acima apresentadas, formula-se a
seguinte proposta de conceituação: o assédio moral organizacional consiste na
tortura psicológica perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e reiteradas,
que estão inseridas na política gerencial da empresa, dirigidas a todos os
trabalhadores indistintamente ou a um determinado setor ou perfil de trabalhadores,
cuja finalidade é exercer o controle sobre a coletividade e garantir o alcance dos
objetivos institucionais, que atinge a dignidade, a integridade física e mental, além
de outros direitos fundamentais do trabalhador.
3. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL
A partir do conceito proposto são extraídos seis elementos caracterizadores
do assédio moral organizacional, a saber: abusividade da conduta, habitualidade,
contexto organizacional ou gerencial, natureza coletiva do público alvo, finalidade
institucional e ataque à dignidade e aos direitos fundamentais do trabalhador.
3.1 Abusividade e habitualidade da conduta
O assédio moral organizacional é executado por intermédio de um conjunto
de ações ou omissões, hostis e perversas, praticadas por meio de gestos, palavras ou
comportamentos, que extrapolam os limites do direito potestativo do empregador,
atingindo a dignidade e os direitos fundamentais do trabalhador.
A abusividade reside, assim, na extrapolação dos limites do poder diretivo patronal
e na forma perversa e agressiva com que as condutas são praticadas.
No assédio moral organizacional, assim como no assédio moral interpessoal,
os atos de hostilização provocam graves intimidações, humilhações e
constrangimentos aos trabalhadores. A diferença está no contexto organizacional e
gerencial em que essas condutas estão inseridas.
A título de exemplo, Lis Soboll e Thereza Gosdal identificam as seguintes prá
ticas abusivas: a) cumprimento de metas exageradas; b) tempo de banheiro control
ado; c) imposição e controle do que deve ser dito ao cliente; d) impossibilidade de
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apresentação de atestados médicos; e) desqualificação do trabalhador, do seu discu
rso e das suas ações; f) utilização de técnicas de humilhação e perseguição como es
tratégia para o estímulo de vendas, em especial através da ridicularização pública d
os empregados ou equipes que vendem menos ou não alcançam as metas.[10] O
controle do método de trabalho dos empregados e a ocultação de medidas ilícitas,
como sonegação de direitos trabalhistas ou o uso da corrupção pela empresa,
também constituem exemplos de atitudes organizacionalmente assediadoras.[11]
Ressaltase que o mecanismo assediador mais peculiar do assédio moral organizacional cons
iste na imposição de metas exageradas ou, até mesmo, inatingíveis ao trabalhador
e na consequente imposição de “prendas” diante do inadimplemento dessas metas.
As metas podem ser individuais ou coletivas, podendo variar no tempo, em
módulos diários, mensais ou semanais[12]. O estabelecimento de metas é uma
estratégia legítima. Entretanto, a especificidade dessa estratégia, juntamente com o
processo de definição de metas, as pressões para a produtividade e o sistema de
punições e recompensas, torna essa exigência abusiva e favorece a prática de assédio
moral.[13]
As metas de alta produtividade encontram-se geralmente atreladas ao sistema
de premiação e punição, também conhecido como controle por stick and
carrots (porrete e premiação), tendo em vista que aqueles que seguem a
programação recebem premiações, na forma de bonificações e prêmios, por outro
lado, aqueles que não observam os comandos são cortados ou punidos.[14]
O sistema da punição está pautado na ridicularização pública do trabalhador
que não alcançou as metas estabelecidas, sendo, na maioria das vezes,
desqualificado, por meio de gestos, palavras, gritos, olhares, advertências,
suspensões ou utilização de fantasias. As prendas podem ser pagas das mais diversas
formas, como, por exemplo, deixar um abacaxi sobre a mesa, como um “troféu”,
durante um determinado período, forçar o trabalhador a vestir-se com fantasias e
desfilar perante os demais colegas, ou, ainda, compelir o empregado a imitar
animais.[15]
Com efeito, o sistema da premiação, principalmente através da classificação
em ranking, enaltece o operador que cumpriu as metas, estimulando uma forte
competitividade, além de tornar o ambiente de trabalho hostil e individualista. A
publicização do desempenho dos operadores, como bem observa Odete Reis,
através da divulgação dos nomes dos “destaques do mês” estampados pelos
corredores das empresas ou da colocação de balões nos postos de trabalho daqueles
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que obtiveram melhores índices de produtividade, são formas comumente utilizadas
pelo sistema de premiações.[16]
Em que pese a imposição de metas e o cumprimento de prendas seja a
conduta mais característica do assédio moral organizacional, as mais variadas
condutas podem ser manejadas, especialmente quando se objetiva reduzir os custos
da empresa e forçar o desligamento de trabalhadores.
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Com efeito, também constituem ações e omissões organizacionalmente
assediadoras, segundo divisão de Marie-France Hirigoyen, a deterioração proposital
das condições de trabalho; o isolamento e recusa de comunicação; os atentados
contra a dignidade, por intermédio de frases ofensivas, zombarias, chacotas,
insinuações desqualificativas ou críticas injuriosas; e a violência verbal, física ou
sexual.[17] São, ainda, condutas assediadoras, de acordo com a divisão de Heinz
Leymann, os ataques sobre a possibilidade de comunicação adequada; sobre a
possibilidade de manutenção de contatos sociais; sobre a possibilidade de
manutenção da reputação social; sobre a situação de trabalho; e sobre a saúde física
dos trabalhadores.[18]
Nesse sentido, no assédio moral organizacional, as condutas hostis e perversas
também desqualificam, destroem a autoestima, humilham, constrangem e, inclusive,
nos casos de recusa de comunicação, isolam o trabalhador.
Além da abusividade da conduta, para que o assédio moral organizacional seja
configurado, faz-se necessária a habitualidade, ou seja, a reiteração e prolongamento
no tempo dos atos assediadores. A violência psicológica organizacional deve ser,
portanto, regular, sistemática e perdurar no tempo.
3.2 Contexto organizacional ou gerencial
Outro elemento caracterizador do assédio moral organizacional consiste no c
ontexto institucional ou geracional em que as atitudes assediadoras estão inseridas.
Assim, para que as condutas abusivas, repetitivas e prolongadas configurem assédio
moral organizacional, e não assédio moral interpessoal, figura-se imprescindível que
tais práticas estejam inseridas nas estratégias e métodos de gestão, ou seja, na
política institucional da empresa. As ações ou omissões organizacionalmente
assediadoras se estruturam, nesse diapasão, a partir das estratégias de gestão, dos
aparatos e políticas gerenciais da empresa e da divisão do trabalho, tendo em vista
que o assédio organizacional depende essencialmente de como o trabalho está
organizado.
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Nesse cerne, o assédio moral organizacional, também denominado de assédio
moral institucional, via de regra, é vertical descendente, pois os assediadores são os
superiores hierárquicos, os prepostos ou os gestores da empresa, que, pautando-se
nos ditames e métodos de controle e gestão, perpetram as referidas abusividades. A
empresa, por sua vez, participa de forma ativa do assédio moral, promovendo e
estimulando as práticas assediadoras.
Como bem observa Lis Sobolll, existem pessoas mal-intencionadas que se
aproveitam dos espaços na estrutura e nas políticas organizacionais para praticar
ações perversas. No entanto, não se pode pressupor que os gestores agressores
“trabalham sozinhos”, uma vez que a violência se encontra inserida nas políticas
organizacionais e gerenciais da empresa.[19]
Conquanto impere no assédio moral organizacional a tipologia vertical
descendente, não se pode deixar de observar que essa modalidade de assédio
também pode se apresentar sob a tipologia horizontal e, inclusive, vertical
ascendente. Isso pode ocorrer, como assevera Adriane Reis, quando alguns
trabalhadores, diante de equipes que possuam alguns membros com baixa
produtividade, pressionem estes a sair do grupo ou a atingir elevados níveis de
produção. Como o grupo é levado a se colocar como empreendedor, em especial
diante das políticas e métodos empresariais, pode ser praticado assédio moral
horizontal. O mesmo ocorre quando a empresa estimula os subordinados a
pressionar os chefes imediatos, para que estes demonstrem liderança e atinjam as
metas estipuladas pela administração da empresa.[20]
Dessa forma, infere-se que, no assédio moral organizacional, as condutas
abusivas estão inseridas no contexto estrutural da empresa, encontrando-se
precisamente insculpidas na sua política institucional, haja vista que as práticas
assediadoras são ínsitas aos seus próprios métodos de gestão.
3.3 Natureza coletiva do público alvo
O assédio moral organizacional é um assédio moral coletivo lato sensu, pois
atinge os trabalhadores na perspectiva individual homogênea, coletiva e difusa. Isso
porque, para a consecução dos objetivos e políticas institucionais, toda a coletividade
de trabalhadores indistintamente deve ser atingida. Existe ainda a possibilidade, em
alguns casos, diante de determinados objetivos empresariais, que determinados
grupos ou setores sejam coletivamente assediados ou, ainda, trabalhadores que
apresentem um determinado perfil.
Os direitos e interesses individuais homogêneos, conforme intelecção do
Código de Defesa do Consumidor, são aqueles decorrentes de origem comum.
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Assim, quando o assédio moral é praticado a partir de métodos e políticas de gestão
da empresa contra alguns trabalhadores, individualizados por suas características
comuns, visualiza-se a dimensão individual homogênea do assédio moral
organizacional.[21] Em outras palavras, quando as condutas agressivas, estruturadas
via política organizacional da empresa, são direcionadas para alvos determinados a
partir de um perfil, como, por exemplo, as gestantes da empresa, os trabalhadores
acidentados, os trabalhadores que a empresa deseja despedir, mas não quer arcar
com os custos da dispensa sem justa causa, verifica-se a dimensão individual
homogênea do assédio.[22]
Os direitos coletivos são os direitos transindividuais, de natureza indivisível de
que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base.[23] Assim, resta configurada a dimensão
coletiva em sentido estrito do assédio moral organizacional no momento em que
todos os trabalhadores de determinada empresa são agredidos indistintamente
pelas condutas abusivas ligadas à política empresarial. O mesmo raciocínio vale para
determinados grupos ou setores que passam a ser perseguidos pela gestão da
empresa. Como exemplo, pode-se citar a imposição exagerada de metas para o setor
responsável pelas vendas ou, caso todos os trabalhadores sejam vendedores, a
imposição desarrazoada para todos eles indistintamente.
No que se refere à dimensão difusa do assédio moral organizacional, deve-se
compreender além de todos os trabalhadores indiscriminadamente atingidos pelas
condutas assediantes, os seus amigos, vizinhos e familiares, cujos laços sociais, diante
do assédio, restam seriamente comprometidos, assim como os trabalhadores que
venham a ser admitidos futuramente pela empresa.
Nesse âmago, no assédio moral institucional, o alvo das condutas
assediadoras não são trabalhadores específicos, mas sim todos os trabalhadores
indistintamente considerados ou um determinado setor ou perfil de trabalhadores.
3.4 Finalidade institucional
Outro traço característico dessa modalidade assediadora diz respeito à sua fi
nalidade institucional, haja vista que o objetivo central não é destruir a vítima, mas
sim promover atitudes gerenciais abusivas oriundas de uma organização que
estimula a competitividade e que está estruturada sobre uma dose significativa de
perversidade, além de envolver exigências desmedidas, como o cumprimento de
metas inatingíveis[24].
Outrossim, com base na ideia de que os fins justificam os meios, muitas
empresas criam sistemas impessoais e perversos com a finalidade de atingir metas
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extremamente agressivas, acreditando que é válida qualquer estratégia em nome do
lucro e da eficiência, mesmo que viole direitos trabalhistas e a dignidade do
trabalhador.[25]
Podem ser apontadas como finalidades institucionais: a) aumento da
produtividade; b) diminuição ou redução dos custos; c) controle dos empregados; d)
exclusão de trabalhadores que a empresa não deseja manter em seus quadros,
forçando pedidos de demissão e desoneração de verbas rescisórias; e) coibição da
formação de demandas individuais e coletivas; f) controle do tempo e dos métodos
de trabalho; entre outros.[26]
Ademais, consoante lição de Lis Soboll, o objetivo do assédio organizacional
não é atingir uma pessoa em especial, mas sim controlar todo o grupo
indiscriminadamente, funcionando como uma técnica de aumento do envolvimento
no trabalho e, em alguns casos, como um processo de “seleção natural dos menos
resistentes ou – na linguagem organizacional – menos resilientes”.[27]
Dessa forma, qualquer que seja a finalidade da instituição, não se pode aceitar
que um discurso economicista, fundado no capitalismo e na globalização, possa
acobertar práticas assediadoras, permeadas de hostilidade e perversão, que ferem a
dignidade, a integridade e os direitos fundamentais do trabalhador.
3.5 Ataque à dignidade e aos direitos fundamentais do trabalhador
Por fim, outro componente essencial do assédio moral organizacional consiste
na agressão à dignidade da pessoa humana e à integridade física e mental do
trabalhador. Além disso, esse modalidade assediadora atinge, também, outros
direitos fundamentais e sociais, entre os quais se destaca: o direito ao trabalho; o
direito à imagem, vida privada, intimidade e honra; o direito ao meio ambiente de
trabalho saudável e seguro; o direito à igualdade nas relações de emprego, direito
este, inclusive, que impede a prática de atitudes discriminatórias; o direito à saúde; o
direito ao lazer; o direito à liberdade de manifestação do pensamento; o direito à
liberdade religiosa; e o direito à liberdade de associação profissional ou sindical.
O assédio organizacional, portanto, diante da gravidade e abusividade das
condutas perpetradas, também possui caráter pluriofensivo, pois atinge diversos
direitos fundamentais do trabalhador. Os discursos organizacionais, pautados nas
necessidades econômicas do mercado, não podem legitimar quaisquer tipos de
violências, entre as quais a violência psicológica consubstanciada no assédio moral,
que atinge a saúde física e mental do trabalhador, comprometendo seu trabalho, sua
convivência social e familiar e, até mesmo, sua vida.
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O século XXI marca uma nova sociedade e uma nova organização do trabalho.
O desenvolvimento da tecnologia da informação, a disseminação da internet e a
criação de aplicativos e plataforma digitais, num contexto de Quarta Revolução
Industrial[28], faz surgir um novo modelo de produção, cuja organização do trabalho,
alicerçada no crowdsourcing[29], é controlada pela programação ou pelo algoritmo.
O desenvolvimento tecnológico e informacional baliza, portanto, o surgimento de
uma nova era.
Historicamente, conforme lição de Manuel Castells, a microeletrônica causou
uma "revolução dentro da revolução", em especial com o advento do
microprocessador em 1971.[30] O aumento da capacidade dos chips, nos últimos
vinte anos do século XX, acelerou essa nova era da informatização, assim como os
avanços das telecomunicações, da optoeletrônica (transmissão por fibra ótica e laser)
e da tecnologia de transmissão por pacotes digitais.[31] A criação e o
desenvolvimento da internet consolidou esse progresso informacional. Esse novo
paradigma tecnológico reestruturou o sistema capitalista em escala global,
transformando as relações sociais e, inclusive, as relações de trabalho.
A evolução histórica do emprego foi dominada, nessa nova era, pela tendência
desenfreada de aumentar a produtividade do trabalho humano. A mão de obra, fator
decisivo da produção na economia informacional, vivencia um verdadeiro processo
de globalização, sendo que a transformação tecnológica e administrativa do trabalho
e das relações produtivas dentro e em tomo da empresa é o principal instrumento
por meio do qual o paradigma informacional afeta a sociedade em geral.[32]
Contudo, em que pese o atual padrão de acumulação de capital tenha se
caracterizado tanto pela introdução de novas tecnologias, como pela admissão de
novas formas de organização e gestão do trabalho[33], observa-se que não houve
necessariamente uma melhoria das condições laborais.
A intensificação do ritmo de trabalho, do crescimento da concorrência e dos
métodos de gerenciamento feitos para estimular o individualismo constroem uma
sociedade de aparência e de intolerância à fraqueza humana.[34] É nesse novo cenário
paradigmático que se intensifica o assédio moral.
Marie-France Hirigoyen aponta como principais características da nova
organização do trabalho o estresse, a má comunicação, a padronização e a falta de
reconhecimento. Com relação ao estresse, pontua a autora que o excesso de trabalho
não é o responsável pelo assédio moral, mas sim o ambiente de trabalho no qual não
existem regras internas, nem para comportamentos nem para métodos, e o poder
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dos chefes não tem limites. Além disso, a evolução das novas tecnologias obriga os
trabalhadores a se enquadrarem constante e rapidamente às inovações
informacionais, levando “a uma robotização das pessoas”.[35]
A título de exemplo, pode-se citar a organização do labor nas instituições
bancárias e nas empresas de telemarketing, que, na nova era informacional, são
marcadas pela pressão para atingir metas, sobrecarga e ritmo acelerado de trabalho,
rigor excessivo na cobrança, humilhação dos que não atingem metas, sistema de
premiações, alto grau de vigilância, hiperconexão e assédio moral organizacional
virtual.
5. O ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL VIRTUAL
Com o desenvolvimento informacional e tecnológico, muitas empresas, em
busca da elevação dos lucros, passam a exigir metas abusivas e ritmos acelerados de
labor. Além das formas atípicas de execução do labor, no contexto
de crowdsourcing e gig-economy (economia
de
bico),
como
o crowdword (realização de tarefas em plataformas eletrônicas) e o trabalho ondemand (realização de atividades demandadas por um aplicativo gerenciado por
uma empresa)[36], intensifica-se a utilização do teletrabalho[37] e organização do
labor por programação ou algoritmos.
Ademais, frequentemente são utilizados programas ou aplicativos para
acompanhar a rotina de trabalho, cobrar resultados e fiscalizar a execução do labor,
inclusive nas formas típicas ou tradicionais de trabalho, sendo que, em muitos casos,
o empregador demanda o empregado em qualquer hora do dia, inclusive nos
feriados ou repousos semanais, exercendo uma intromissão abusiva na vida privada
do trabalhador. É nesse contexto que emerge a telepressão.
O termo telepressão tem origem no relatório sobre Workplace Telepressure
and Employee Recovery, elaborado pelas pesquisadoras Larissa Barber e Alecia
Santuzzi, do departamento de psicologia da Northern Illinois University. De acordo
com as pesquisadoras, a telepressão consiste no envio de mensagens por meios
tecnológicos acompanhadas de uma esmagadora urgência de resposta.[38]
Nesse sentido, em decorrência da hiperconectividade das pessoas aos meios
informatizados nas relações de labor, a telepressão corresponde à urgência com que
os empregados têm de responder a e-mails e mensagens instantâneas de texto ou
voz a clientes, colegas e supervisores.[39]
Sendo assim, em virtude da cultura organizacional de constante conexão e
disponibilidade, existe uma pressão por respostas imediatas, independentemente do
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dia, lugar e horário. É comum, portanto, que o trabalhador responda a e-mails de
madrugada ou envie mensagens instantâneas ao supervisor fora do horário de
trabalho. Quando essa cobrança por conexão permanente e respostas rápidas é
acompanhada de condutas abusivas e hostis, inseridas na política gerencial da
empresa, surge o assédio moral organizacional virtual.
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O assédio moral virtual, também denominado de assédio moral eletrônico,
assédio moral digital, cyberbullying[40] laboral, tecnoassédio e teleassédio moral,
consiste no assédio moral praticado por meios telemáticos e informatizados.
Consoante definição de Talita Nunes, o teleassédio moral consiste na:
Conduta dirigida ao trabalhador, de forma velada ou não,
porém reiterada, na qual a vítima fica exposta a situação
vexatória e humilhante relativa ao trabalho ou a sua pessoa,
em mensagem por escrito, áudio ou visual, direcionada
individualmente ou em grupo, por meio de correio eletrônico
pessoal ou corporativo, aplicativos de mensagens instantâneas
ou reuniões virtuais por teleconferência, configurada ou não a
intencionalidade do agente.[41]
Geraldo Magela Melo conceitua o cyberbullying laboral como a prática de
assédio moral em relação ao trabalhador ou ao empregador no ciberespaço, cuja
“ocorrência mais expressiva tem sido nas plataformas de relacionamento, com
postagens que almejam denegrir a imagem e a honra do ofendido”.[42] Em
semelhante sentido, Marcelo Prata conceitua o cyberbullying como a prática de
assédio moral feita por meio da comunicação eletrônica, sendo “ especialmente
insidioso haja vista que a tentativa de desmoralizar a vítima pode alcançar um
público indefinido de pessoas”.[43]
Para a consecução do presente estudo, será utilizada a nomenclatura assédio
moral virtual. Desse modo, com base nas contribuições doutrinárias, o assédio moral
virtual pode ser conceituado como a tortura psicológica perpetrada por um conjunto

de ações ou omissões, abusivas e reiteradas, praticadas por meios de comunicação
escritos, orais e visuais, por intermédio de plataformas eletrônicas, aplicativos de
mensagens instantâneas, correio eletrônico ou sistemas informatizados, que violam
os direitos fundamentais do trabalhador.

Como bem sinaliza Talita Nunes, a blindagem fornecida pelos meios
telemáticos potencializa a crueldade do assédio moral e reforça os comportamentos
agressivos.[44] A título exemplificativo, a autora elenca algumas características do
assédio moral virtual:
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•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Ausência de verdadeira autonomia do teletrabalhador;
horário de trabalho (se flexível), local e ritmo de
trabalho;
Privar o teletrabalhador do acesso aos instrumentos
telemáticos e informáticos necessários à realização do
trabalho;
Críticas injustas e exageradas;
Acréscimo permanente de novas tarefas e/ou tarefas
superiores a sua competência ou incompatíveis com sua
saúde;
Não permitir descansos e férias. Impedir a promoção;
Enviar tarefas ou quaisquer e-mails em períodos de
descanso e de férias;
Isolamento do teletrabalhador nos grupos de correio
eletrônico ou aplicativos de mensagens instantâneas;
Envio de vídeos e/ou figuras e emoji de natureza
depreciativa, injuriosa, violenta ou que ridicularizam o
teletrabalhador sem a aceitação deste;
Exclusão de reuniões e videoconferências que exigem a
presença do trabalhador;
Difusão de rumores relativos à origem, nacionalidade,
vida privada, deficiência física, crença religiosa ou
convicção política;
Ameaças por escrito, áudio ou vídeo, de violência física;
Invasão de dados do teletrabalhador – e-mails,
mensagens em aplicativos e documentos em geral, de
natureza pessoal ou laboral;
Envio de vírus ou qualquer procedimento que danifique
instrumentos eletrônicos, programas de computador ou
aplicativos móveis;
Desrespeito à condição de saúde do teletrabalhador e o
não fornecimento de EPI´s;
Não envio de profissionais para averiguar as condições
de trabalho no domicílio ou local de trabalho, para fins
de comprovação de acidente de trabalho ou
manutenção das ferramentas tecnológicas.[45]

Além do assédio moral virtual interpessoal, quando dirigido a determinado
trabalhador ou a trabalhadores específicos, também pode ser vislumbrado o assédio
moral organizacional virtual, que, por estar inserido na política gerencial da empresa,
atinge todos os trabalhadores indistintamente.
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Nesse sentido, o assédio moral organizacional virtual consiste na tortura

psicológica perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e reiteradas,
praticadas por meios de comunicação escritos, orais e visuais, por intermédio de
plataformas eletrônicas, aplicativos de mensagens instantâneas, correio eletrônico ou
sistemas informatizados, que estão inseridas na política organizacional e gerencial
da empresa, dirigidas a todos os trabalhadores indistintamente ou a um determinado
setor ou perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle sobre a
coletividade e garantir o alcance dos objetivos institucionais.
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A partir da conceituação proposta, observa-se que a principal diferença entre
o assédio moral organizacional e o assédio moral organizacional virtual diz respeito
forma digital ou eletrônica por meio da qual as condutas abusivas são praticadas.
Desse modo, quando o assédio moral for praticado predominantemente por
mecanismos telemáticos e informatizados de comunicação, restará configurada a
modalidade virtual.
Presente em diversas organizações laborais, como instituições bancárias e
empresas de teleatendimento, em especial por intermédio das plataformas
eletrônicas que controlam, monitoram e fiscalizam o trabalhador, o assédio moral
organizacional virtual torna-se ainda mais presente no teletrabalho.
Como exemplo de condutas abusivas praticadas de forma organizacional e
telemática, pode-se citar a cobrança de metas desarrazoadas, geradas pelos próprios
sistemas eletrônicos, cujo descumprimento acarreta punições ao trabalhador,
inclusive com a exposição do seu “fracasso” perante supervisores e demais colegas
de trabalho em e-mails, em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas ou nos
sistemas informatizados da própria empresa. A situação torna-se ainda mais hostil
nos casos em que a exposição da “incompetência” do empregado nas redes sociais
da empresa é acompanhada por palavras depreciativas e humilhantes.
Convém explicitar, nesse sentido, o caso ilha sem papel, julgado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região. A empresa reclamada criou um dispositivo, por
meio de um programa de computador, denominado ilha sem papel, com a função
de controlar diariamente a produtividade e o cumprimento das metas dos
empregados.[46] Ao longo do dia, os trabalhadores recebiam mensagens na tela de
seus computadores com elogios, caso cumprissem as metas, ou com ofensas, em
caso de descumprimento, sendo chamados de "perdedores da ilha", "burros" e
"incompetentes”. Além disso, recebiam mensagens depreciativas, com ameaças de
dispensa, por parte do supervisor. Com efeito, a décima primeira turma do TRT 3ª
Região reconheceu o assédio moral, conforme ementa a seguir transcrita:
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DANO MORAL. COBRANÇAS EXCESSIVAS POR METAS. FORMA
PELA QUAL SÃO REALIZADAS AS COBRANÇAS. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. Demonstrada a efetiva ocorrência de
tratamento humilhante à reclamante, pelas cobranças
excessivas da empregadora em relação às metas estipuladas,
condutas essas aptas à desestabilização emocional da
empregada e ao enfraquecimento de sua integridade
psicológica, bem como caracterizadoras do abuso no exercício
do poder diretivo, transbordando para o campo da ilicitude,
enseja a reparação à esfera moral da obreira, circunstâncias que
restaram demonstradas na instrução probatória.[47]
Em que pese não tenha sido utilizada a expressão assédio moral
virtual ou teleassédio moral, observa-se, pela análise fática do caso e pelos
fundamentos constantes do acórdão, a prática de assédio moral organizacional
virtual, tendo em vista que os trabalhadores estavam submetidos a metas excessivas,
inseridas na gestão da empresa, monitoradas pelo sistema computadorizado, sendo
acompanhadas de mensagens constrangedoras e humilhantes.
Além das metas, as condutas abusivas assediadoras também podem estar
presentes nos mecanismos informatizados de fiscalização do trabalhador, que
objetivam controlar a jornada e o modo de execução das atividades. Entre os
instrumentos de monitoramento, convém citar: câmeras instaladas nos
computadores que transmitem em tempo real a imagem do empregado; programas
que espelham a imagem do monitor ou captam os dados digitados pelo teclado;
sistemas eletrônicos acessíveis por login e logout, com o monitoramento dos
respectivos períodos ou das atividades realizadas; exigência de envio imediato de
cada tarefa realizada, seja por e-mail, aplicativo ou plataforma computadorizada,
entre outros.
Destarte, se a utilização dos sistemas informatizados for feita de modo
desarrazoado, submetendo o empregado a uma vigilância ostensiva, geralmente
seguida por mensagens de cobrança ou de desqualificação, restará caracterizado o
assédio moral organizacional virtual. A exigência de conexão permanente e respostas
imediatas (telepressão), também ocasiona assédio moral virtual, haja vista a sujeição
do trabalhador a uma constante pressão para realizar as atividades,
independentemente do lugar, dia ou horário. O assédio moral organizacional virtual
compromete o descanso, o lazer e o convívio familiar do trabalhador, violando sua
dignidade e seu direito fundamental à desconexão.
6. CONCLUSÕES
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Evidenciou-se, no presente artigo, que:
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1. O assédio moral organizacional consiste na tortura psicológica perpetrada
por um conjunto de condutas abusivas e reiteradas, que estão inseridas na política
gerencial da empresa, dirigidas a todos os trabalhadores indistintamente ou a um
determinado setor ou perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle
sobre a coletividade e garantir o alcance dos objetivos institucionais, que atinge a
dignidade, a integridade física e mental, além de outros direitos fundamentais do
trabalhador.
2. Com o desenvolvimento informacional e tecnológico, muitas empresas, em
busca da elevação dos lucros, passam a exigir metas abusivas e ritmos acelerados de
labor. Frequentemente são utilizados programas ou aplicativos para acompanhar a
rotina de trabalho, cobrar resultados e fiscalizar a execução do labor, sendo que, em
muitos casos, o empregador demanda o empregado em qualquer hora do dia,
inclusive nos feriados ou repousos semanais, exercendo uma intromissão abusiva na
vida privada do trabalhador.
3. O assédio moral virtual pode ser conceituado como a tortura psicológica
perpetrada por um conjunto de ações ou omissões, abusivas e reiteradas, praticadas
por meios de comunicação escritos, orais e visuais, por intermédio de plataformas
eletrônicas, aplicativos de mensagens instantâneas, correio eletrônico ou sistemas
informatizados, que violam os direitos fundamentais do trabalhador.
4. O assédio moral organizacional virtual consiste na tortura psicológica
perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e reiteradas, praticadas por meios
de comunicação escritos, orais e visuais, por intermédio de plataformas eletrônicas,
aplicativos de mensagens instantâneas, correio eletrônico ou sistemas
informatizados, que estão inseridas na política organizacional e gerencial da
empresa, dirigidas a todos os trabalhadores indistintamente ou a um determinado
setor ou perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle sobre a
coletividade e garantir o alcance dos objetivos institucionais.
5. A principal diferença entre o assédio moral organizacional e o assédio moral
organizacional virtual diz respeito forma digital ou eletrônica por meio da qual as
condutas abusivas são praticadas. Desse modo, quando o assédio moral for praticado
predominantemente por mecanismos telemáticos e informatizados de comunicação,
restará configurada a modalidade virtual.
6. Se a utilização dos sistemas informatizados for feita de modo desarrazoado,
submetendo o empregado a uma vigilância ostensiva, geralmente seguida por
mensagens de cobrança ou de desqualificação, restará caracterizado o assédio moral
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organizacional virtual. A exigência de conexão permanente e respostas imediatas
(telepressão), também ocasiona assédio moral virtual, haja vista a sujeição do
trabalhador a uma constante pressão para realizar as atividades, independentemente
do lugar, dia ou horário. O assédio moral organizacional virtual compromete o
descanso, o lazer e o convívio familiar do trabalhador, violando sua dignidade e seu
direito fundamental à desconexão.
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(Orientadora)
RESUMO: O presente trabalho irá verificar a viabilidade de incluir o abandono afetivo
como hipótese de deserdação, haja vista que o referido instituto não possui previsão
legal no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, deslindou-se acerca da evolução
histórica do direito de família, para compreender a inserção da afetividade como
princípio norteador das relações familiares. Abordar-se-á, outrossim, acerca do
direito sucessório e, conseguintemente, da indignidade e da deserdação. Ato
contínuo, a corrente produção científica analisará o abandono afetivo de acordo com
a jurisprudência pátria e, ulteriormente, verificará a possibilidade de deserdação em
tais casos.
PALAVRAS-CHAVE: abandono afetivo; deserdação; danos morais; princípio da
afetividade.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Direito de Família. 2. Do Princípio da Afetividade. 3. Da
Sucessão; 3.1. Conceito; 3.2. Dos Herdeiros; 3.3. Da Herança; 3.4. Das Formas de
Exclusão; 3.4.1. Da indignidade; 3.4.2 Da deserdação. 4. Da Deserdação.5. Da análise
Jurisprudencial; 5.1. Do abandono afetivo como causa de danos morais; 5.2. Do
abandono afetivo como causa de deserdação. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO
Com uma maior aproximação entre os entes familiares, deu-se o surgimento
do Princípio da Afetividade, destinando uma nova releitura às relações afetivas. No
entanto, o Princípio da Afetividade não está expresso na Constituição Federal,
tampouco no Código Civil de 2002. O princípio da afetividade decorre da dignidade
da pessoa humana, com previsão legal na Magna Carta, na qual visa garantir o bemestar familiar, transcendendo os laços sanguíneos.
Dentro dessa temática, o direito sucessório regula a transmissão dos bens após
a morte do de cujus aos seus herdeiros. A deserdação, por sua vez, é a privação de
determinada pessoa a um direito sucessório. A sucessão testamentária
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consubstancia-se na materialização da autonomia de vontade privada. O testador
dispõe, em ato unilateral, sobre a destinação de seus bens para depois da sua morte,
observando as limitações legais.
Analisar-se-á, por conseguinte, a possibilidade de deserdar herdeiro
necessário mediante testamento, por ausência de afetividade. As causas de
deserdação, todavia, possuem rol taxativo, não englobando a referida ausência de
afetividade. À vista disso, os magistrados utilizam analogias e baseiem-se em
princípios constitucionais contemporâneos, bem como, nos juízos morais para se
obter soluções justas e equânimes.
Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo construir uma base sólida
sobre deserdação no direito de família, sendo dividida em cinco tópicos: no primeiro
estudar-se-á o conceito e contexto histórico do direito de família; no segundo, o
princípio da afetividade; no terceiro a sucessão, no quarto, as causas de deserdação;
no quinto e último, a possibilidade de indenização por danos morais através de uma
análise jurisprudencial.
O método utilizado é o indutivo de abordagem, desenvolvido mediante
pesquisa de caráter essencialmente bibliográfico, com abordagem qualitativa. A
pesquisa é descritiva e exploratória.
1 DIREITO DE FAMÍLIA
Do latim, “família ae”, significa “conjunto de escravos e servidores que viviam
sob a jurisdição do pater família” (NOGUEIRA, 2007, p. 1). A priori, a família era
constituída pela presença do marido e mulher. Ulteriormente, surgiu-se a figura da
prole, abrangendo-se com o tempo, os respectivos cônjuges e sua descendência, não
rompendo o vínculo familiar com os seus genitores, quando do casamento.
Trata-se de uma sociedade formada por indivíduos unidos tanto por
consanguinidade, como por afetividade (NOGUEIRA, 2007, p. 1). Decorre, por
conseguinte, de “vínculo emocional significativo que puede ser el padre/madre
biológico o una figura parental, de orden psico-afectivo” (VELÁSQUEZ, 2005, p. 6).
Nas legislações mais remotas, todavia, existia o entendimento que a família
estava relacionada a dois pontos fundamentais: o casamento formal e a
consanguinidade. Ao longo do tempo, com o advento dos novos paradigmas sociais,
deu-se origem a uma nova concepção de família, sendo essa desvinculada de seus
modelos primórdios, baseados em fundamentos religiosos tal como o casamento,
sexo e procriação. A nova concepção tem se pautado em valores, como a afetividade,
o amor e o carinho.
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Paulo Lôbo entende que:
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A família é socioafetiva, em princípio, por ser grupo social
considerado base da sociedade e unido na convivência afetiva.
A afetividade, como categoria jurídica, resulta da trans eficácia
de parte dos fatos psicossociais que a converte em fato jurídico,
gerador de efeitos jurídicos. Todavia, no sentido estrito, a
socioafetividade tem sido empregada no Brasil para significar
as relações de parentesco não biológico, de parentalidade e
filiação, notadamente quando em colisão com os vínculos de
origem biológica (LOBO, 2017, p. 25).
Importa salientar, outrossim, a despeito da resiliência familiar que consiste
em vínculos emocionais, condutas éticas, suporte espiritual e um contexto ecológico.
Os fatores resilientes da família são a coesão, a comunicação, a adaptação e a
afetividade (VELÁSQUEZ, 2005, p. 6).
No Brasil, o modelo familiar sofreu influências tanto romana como grega.
Adotava-se a sociedade patriarcal. Com intervenção também do Direito canônico, a
dissolução do casamento era uma impossibilidade e, portanto, um sacramento.
Hodiernamente, o núcleo familiar tradicional, leia-se, heterossexual, não mais
consiste no único modelo de estrutura familiar. Com espeque nos valores
nupérrimos, na qual abrange também a relação homossexual.
Por esse ângulo:
As formas de convivência - incluindo o casamento e a
procriação - se prendem à livre decisão individual ou do casal
e não mais à religião e aos preceitos morais de outrora. A
resistência ao reconhecimento da família homoafetiva, como
entidade familiar com acesso à filiação, constitui questão mais
complexa pelo fato de a ideia prevalente de que o Estado deve
reservar a um tipo de sexualidade - a heterossexual - um lugar
privilegiado. Tal ideia não encontra fundamentação jurídica
consistente na literatura sobre o tema (VARGAS; et. al., 2010, p.
3/4).
A família é considerada a base de toda a sociedade, tendo especial proteção
do Estado, conforme a exegese do art. 226, CF/88. Difícil conceituá-la, em decorrência
das constantes mudanças na sociedade. Entrementes, a Magna Carta não engloba
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toda a diversidade familiar moderna, o que justifica a frequente alteração legislativa
sobre o tema (MADALENO, 2013, p. 6).
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Nesse sentido:
Nessa ordem de ideias, portanto, chegamos, até mesmo por
honestidade intelectual, a uma primeira e importante
conclusão: não é possível apresentar um conceito único e
absoluto de Família, apto a aprioristicamente delimitar a
complexa e multifária gama de relações socioafetivas que
vinculam as pessoas, tipificando modelos e estabelecendo
categorias (GAGLIANO; et. al, 2013, p. 39).
Conclui-se que, a entidade familiar não está relacionada, necessariamente, a
uma ligação biológica, pois o que interessa é a estrutura familiar em si, identificada
através do afeto, do respeito (DIAS, 2011, p 27), da comunhão de vida, do amor, da
liberdade, da solidariedade e da responsabilidade recíproca (LÔBO, 2002, p. 128),
afastando, por conseguinte, os paradigmas originários.
2 DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE
O princípio da afetividade tem como efeito o reconhecimento de todos os
tipos de uniões, desde que compartilhem afeto e, por consequência, amor, carinho,
cumplicidade e respeito (FAUTH, 2009, p. 41).
O afeto caracteriza uma verdadeira rede de solidariedade, imprescindível,
pois, para constituir a entidade familiar. Deriva da convivência doméstica. É também
de responsabilidade do Estado garanti-lo aos cidadãos, através dos direitos
individuais e sociais (DIAS, 2013, p. 72).
Desta forma:
Considerando que a afetividade é uma necessidade humana,
todos têm, por força do princípio da confiança ou da boa-fé
objetiva, o dever jurídico de atender a essa necessidade dentro
do grupo familiar, em virtude das relações de interdependência
afetiva. Em verdade, a não prestação de condutas adequadas
ao desenvolvimento e à manutenção da estrutura psíquica das
pessoas no ambiente familiar constitui ato ilícito, a merecer
reparação jurídica por vários modos (SANTOS, 2011, p. 155).
O princípio da efetividade não possui previsão legal, contudo, a análise
jurídica não pode restar alheia aos relacionamentos atuais. Trata-se de um dos
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princípios do direito de família brasileiro, implícito na legislação pátria (TARTUCE,
2012, p. 1).
Como é cediço, os princípios decorrem de normas, costumes, entendimentos
doutrinários, jurisprudenciais, aspectos políticos, econômicos e sociais (DINIZ, 2017).
Ante exposto, mormente no que diz respeito a evolução história do direito de família,
a afetividade está vigente no ordenamento jurídico brasileiro, gerando alterações
expressivas nas decisões.
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Cita-se com consequência deste princípio, o reconhecimento da união
homoafetiva; a possibilidade de reparação por danos em decorrência do abandono
afetivo (melhor estudado a seguir) e o reconhecimento da parentalidade socioafetiva,
que transcende o fator biológico, como já mencionado. Nota-se, portanto, a
importância do princípio da afetividade, norteador do direito de família.
3 DA SUCESSÃO
3.1 Conceito
Do latim, sucedere, etimologicamente sugere a substituição de uma pessoa.
Em outras palavras, significa suceder, substituir o lugar de outro (DIAS, 2011, p. 30).
Refere-se à transmissão de patrimônio, direitos e obrigações, tendo como finalidade
dar continuidade às relações jurídicas da propriedade, com a transmissão dos bens
do de cujus para os seus herdeiros.
Há, no entanto, dois tipos de sucessão, uma no sentido amplo e outra no
sentido estrito. Aquela se consubstancia no ato de assumir o lugar de outra pessoa,
ao passo que esta, decorre do falecimento de alguém, também conhecida como
sucessão causa mortis (GONÇALVES. 2012, p. 19).
A sucessão é classificada em: (i) legítima (ordem vocacional instituída em lei,
(ii) testamentária (decorre de uma declaração de vontade materializada através de
um testamento. Constitui-se em ato unilateral, personalíssimo, gratuito, solene e
revogável, produzindo efeitos após a morte do testador), (iii) universal (onde o
sucessor recolhe a totalidade dos bens) e (iv) singular (recolhimento de fração da
herança) (GONÇALVES, 2018).
A sucessão legítima e testamentária está estabelecida nos artigos 1.829 e
1857, respectivamente, ambos do Código Civil, in verbis:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
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I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão
parcial, o autor da herança não houver deixado bens
particulares;
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II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.
Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da
totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua
morte.
§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser
incluída no testamento.
§ 2o São válidas as disposições testamentárias de caráter não
patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha
limitado.
A sucessão testamentária enseja sucessores universais e singulares. A
legítima, entretanto, somente universais. Observa-se que uma não exclui a outra,
havendo a possibilidade de ambas coexistirem. A sucessão legítima é subsidiária,
utilizada quando não existir testamento válido ou este caducar ou for decretado nulo
(SPERIDIÃO, 2013, p. 42).
3.2 Dos herdeiros
A nomenclatura “herdeiro” é aquela utilizada para se referir aos sucessores
da pessoa falecida. Utiliza-se também, a terminologia “legatários”. Diferenciam-se,
pois, o herdeiro pode ser tanto aquele designado por lei, como por testamento. O
legatário, porém, apenas de testamento:
O herdeiro pode ser designado por lei ou por testamento. E o
legatário pode sê-lo apenas por ato do testador. Assim, na
sucessão legítima, encontraremos somente herdeiros,
enquanto na sucessão testamentária poderemos nos deparar
com herdeiros e legatários, inclusive em concorrência.
(RIBEIRO, 2010, p. 520).
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A condição de herdeiro garante a transmissão da totalidade dos bens do de
cujos para o sucessor de imediato. Não se permite lapso temporal entre a morte e a
transmissão, pelo princípio da saisine, pois desta forma, ficaria a herança sem titular
(PEREIRA, 2015).
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A doutrina os classificam em: (i) aparente (parece, mas não é); (ii) excluído
(aquele que por indignidade ou deserdação é afastado); (iii) fideicomissário; (iv)
fiduciário; (v) legítimo (aqueles previstos nos artigos 1641 e 1829 do CC); (vi)
necessário (aquele que constitui a legítima); (vii) por representação (pessoa chamada
para representar ascendente pré-morto, indigno ou ausente); (viii) por substituição;
pré-morto (falecimento antes da abertura da herança); (ix) putativo; e (x)
testamentário (PEREIRA, 2015).
3.3 Da herança
Terminologia também de origem latina, “hereditas”, significa ação de herdar.
É o objeto principal do Direito das Sucessões, também denominada como espólio ou
monte. Trata-se de um conjunto de bens e de direitos deixado por pessoa falecida.
A herança engloba todo o patrimônio do de cujos, bem como, os ativos, as dívidas e
os encargos (PEREIRA, 2015).
Inicia-se com a abertura da sucessão e vai até a partilha. Os herdeiros são
considerados condôminos. A responsabilidade do herdeiro é limitada, não
respondendo por encargos superiores à herança. Pode ser abdicada, por meio da
renúncia.
De acordo com a doutrina, existem os seguintes tipos de herança: i) jacente
(quando da não localização de herdeiros); ii) legal/legítima (obedece a ordem
vocacional prescrita em lei); iii) líquida; iv) negativa; v) testamentária; vi) vacante (após
ser considerada jacente e cumpridas as formalidades legais, serão expedidos editais.
Decorrido um ano da primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou
penda habilitação, a herança será declarada vacante) (PEREIRA, 2015).
3.4 Das formas de exclusão
O ordenamento jurídico brasileiro prevê duas formas de exclusão sucessória:
por indignidade ou por deserdação, conforme se deslinda abaixo.
3.4.1

Da indignidade
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A exclusão por indignidade é possível para todas as espécies de
herdeiros. Trata-se de uma pena civil que priva do direito à herança tanto o herdeiro
como o legatário que cometeu atos criminosos, ofensivos ou reprováveis.
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O ato delituoso contra a vida, a honra e a liberdade do de cujus ou de seus
familiares pode ser praticado antes ou depois da morte do autor, devendo a
declaração, todavia, ocorrer após a sua morte.
O artigo 1.814 do Código Civil disciplina acerca dos comportamentos
indignos. Veja-se:
Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou
legatários:
I - que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja
sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou
descendente;
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu
cônjuge ou companheiro;
III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou
obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens
por ato de última vontade.
O instituto em comento visa proteger e punir violações à dignidade do autor
da herança. Portanto, o herdeiro ou o legatário que cometer atos inequívocos de
desapreço, menosprezo, reprováveis ou delituosos, torna-se indigno.
Tal instituto é decretado mediante sentença judicial e possui prazo
decadencial de quatro anos, a contar da abertura da sucessão. Observa-se, outrossim,
que a pena tem caráter punitivo, não podendo ultrapassar da pessoa do delinquente.
Considera-se o indigno, para todos os efeitos, como se morto estivesse:
A disposição tem por fundamento o princípio de que a pena
não pode passar da pessoa do delinquente. A exclusão, tendo
natureza punitiva, não pode assim prejudicar os descendentes
daquele que foi excluído pela sentença de indignidade, e o
sucedem, por representação, como se o indigno morto fosse
(GONÇALVES, 2011, P. 128).
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Embora o efeito da sentença seja ex tunc, devem-se resguardar os terceiros
de boa-fé, em congruência com o artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil.
Há previsão legal acerca da possibilidade de perdão (art. 1.818 do Referido
Diploma Legal), podendo ser concedido expressamente, mediante testamento ou
escritura pública, ou tacitamente, mediante testamento contemplando a herança:
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O perdão é um ato jurídico, uma declaração de vontade do
autor da herança, unilateral, direcionada a evitar a exclusão do
herdeiro ou legatário do processo sucessório. A este ato do
perdão, a doutrina chama de reabilitação, e produz seus efeitos
a partir da emanação do ato, independentemente da vontade
dos outros herdeiros. Por ser um ato unilateral, não precisa da
concorrência de mais ninguém. O Castigo que a indignidade
supõe para o indigno pode levantar o ofendido, cuja
possibilidade lhe dá a lei, como visto no art. 1.818 do CCB/2002.
A reabilitação é a discricionariedade do ofendido, posto que, somente ele
possa avaliar o quanto foi afetado. Se houver o perdão, não pode os demais
herdeiros contestar, salvo se o ato for nulo.
3.4.2

Da deserdação

A deserdação é outra forma de exclusão do herdeiro da herança, porém, por
se tratar do enfoque deste artigo científico será tratado em capítulo próprio,
consoante se confirmar a seguir.
4.DA DESERDAÇÃO
A deserdação é um ato de manifestação de vontade do de cujus que
ocorrerá expressamente através de testamento. Consubstancia-se na exclusão de
herdeiro necessário de sua legítima e sua previsão legal encontra-se inserta nos
artigos 1.961 a 1965 do Código Civil (OLIVEIRA, 2020, p. 17).
Nessa conjectura:
A deserdação é, quanto à sua natureza jurídica, uma pena civil
severíssima, a ser inferida, inicialmente, pelo hereditando
através de testamento, e confirmada por sentença judicial,
tendo como efeito, posto já mencionado, privar-se o herdeiro
necessário de sua quota legitimaria (também denominada de
quota legítima), sendo afastado, assim, o importante princípio
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da intangibilidade da legítima, a alcançar com exclusividade
tais herdeiros, que, no desenho do art. 1.845 do Código Civil
atual, são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
(CARVALHO, 2019, p. 858).
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As hipóteses de exclusão, além daquelas mencionadas no tópico “da
indignidade”, abrange também as seguintes situações descritas nos artigos 1962 e
1963 do Código Civil, senão, vejamos:
Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814,
autorizam a deserdação dos descendentes por seus
ascendentes:
I - ofensa física;
II - injúria grave;
III - relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto;
IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave
enfermidade.
Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814,
autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes:
I - ofensa física;
II - injúria grave;
III - relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou
a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da
neta;
IV - desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou
grave enfermidade.
Concernente a ofensa física, refere-se a qualquer forma de agressão à vítima.
A injúria, no entanto, tem caráter subjetivo e deve ser analisada de acordo com o
caso concreto. Ambas as prognoses, prescindem de condenação criminal (VENOSA,
2018, P. 357).
Nota-se que, no inciso IV de ambos os artigos o legislador condicionou o
abandono aquelas pessoas portadoras de alguma deficiência mental ou grave
enfermidade, não abrangendo aqueles que não possuem tais limitações.
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Além do mais, importa salientar acerca dos pressupostos para a deserdação,
são eles: (i) existência de herdeiros necessários; (ii) testamento válido e eficaz; (iii)
expressa declaração do motivo, observando o rol taxativo previsto em lei, sob pena
de nulidade; e (iv) propositura de ação de deserdação, com julgamento procedente,
cujo prazo decadencial é de quatro anos da abertura do testamento, instruída com
prova da veracidade do alegado pelo testador, inteligência dos artigos 1.964 e. 1.965
do CC (CARVALHO, 2019, p. 862).
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Quanto aos seus efeitos, assemelham-se aos da indignidade, devendo ser
pessoais, não ultrapassando a pessoa que se portou de forma reprovável, sendo
visto, neste caso, como se pré-morto fosse (GONÇALVES, 2018, p. 442).
As hipóteses de deserdação são taxativas e não abrangem o abandono
afetivo. Os casos de desamparo emocional são recorrentes, motivo pelo qual
questiona-se se do não cumprimento do dever constitucional de amparo, seria
possível deserdar o indivíduo? Para tanto, imprescindível, pois, fazer uma análise
jurisprudencial a fim de obter resposta, vide tópico ulterior, in fine.
5.DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
5.1 Do Abandono Afetivo como cauda de indenização por danos morais
Hodiernamente, entende-se que “a paternidade socioafetiva, declarada ou
não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação
concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios” (RE
898.060/SC, Tema 622 da Repercussão Geral).
Dessa forma, entende-se que o STF a partir do aludido julgado reconheceu
três situações distintas: o instituto da paternidade socioafetiva; uma paternidade
biológica e não de segunda categoria e; criação da “multiparentalidade”
(SCHEREIBER, 2016).
A “multiparentalidade” refere-se à possibilidade jurídica conferida ao genitor
biológico e/ou do genitor afetivo de invocarem os princípios da dignidade humana
e da afetividade objetivando a manutenção ou o estabelecimento de vínculos
parentais (ABREU, apud ALMEIDA, 2014, p. 1).
Discute-se na jurisprudência e na doutrina, no entanto, acerca
da admissibilidade de indenização em situações de abandono afetivo. A Quarta
Turma do STJ entende pela impossibilidade, fundamentando-se na inexistência de
ato ilícito, pois, em tese, os pais não têm o dever jurídico de cuidar afetuosamente,
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mas tão somente de sustentar, guardar e educar a prole ou de prover as necessidades
de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade (RE 1.579.021/RS).
O posicionamento supra contraria a literalidade do artigo 229 da
Constituição Federal, que dispõe o seguinte:
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Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar
os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Coaduna-se com o artigo supramencionado o entendimento da Terceira
Turma do STJ, posicionando-se pela possibilidade de indenização, entendimento
este majoritário, vejamos (RE 1.159.242):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1.
Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes
à responsabilidade civil e o consequente dever de
indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como
valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com
locuções e termos que manifestam suas diversas
desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3.
Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi
descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de
ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non
facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se,
o necessário dever de criação, educação e companhia - de
cuidado - importa em vulneração da imposição legal,
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação
por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das
inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à
afetividade, condições para uma adequada formação
psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono
afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores
atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática
- não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do
recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de
compensação por danos morais é possível, em recurso especial,
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nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial
parcialmente provido (STJ – Resp: 1159242 SP 2009/01937019, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento:
24/04/2012, T3 – Terceira Turma, Data de publicação: DJe
10/05/2012 RDDP vol. 112 p. 137 RDTJRJ vol. 100, p. 167 RSTJ
vol. 226 p. 435) (Grifou-se).
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Colaciona-se, também, entendimento correlato ao anterior, proferido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, recentíssimo, como se verifica a seguir:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA. (...) 2. A omissão não significa a mera conduta
negativa, a inatividade, a inércia, o simples não-fazer, mas, sim,
o não fazer o que a lei determina. 3. "Inexistem restrições legais
à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e
o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de
Família." (Precedente do STJ: REsp. 1159242/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi). 4. "A indenização do dano moral
por abandono afetivo não é o preço do amor, não se trata
de novação, mas de uma transformação em que a
condenação para pagar quantia certa em dinheiro confirma
a obrigação natural (moral) e a transforma em obrigação
civil, mitigando a falta do que poderia ter sido melhor:
faute de pouvoir faire mieux, fundamento da doutrina
francesa sobre o dano moral. Não tendo tido o filho o melhor,
que o dinheiro lhe sirva, como puder, para alguma melhoria."
(Kelle Lobato Moreira. Indenização moral por abandono afetivo
dos pais para com os filhos: estudo de Direito Comparado.
Dissertação de Mestrado. Consórcio Erasmus Mundus:
Universidade Católica Portuguesa/Université de Rouen,
França/Leibniz Universität Hannover. Orientadora: Profa. Dra.
Maria da Graça Trigo. Co-orientador: Prof. Dr. Vasco Pereira da
Silva. Lisboa, 2010). (...) 6. Não se pode exigir, judicialmente,
desde os primeiros sinais do abandono, o cumprimento da
"obrigação natural" do amor. Por tratar-se de uma
obrigação natural, um Juiz não pode obrigar um pai a amar
uma filha. Mas não é só de amor que se trata quando o
tema é a dignidade humana dos filhos e a paternidade
responsável. Há, entre o abandono e o amor, o dever de
969
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cuidado. Amar é uma possibilidade; cuidar é uma obrigação
civil. 7. "A obrigação diz-se natural, quando se funda num mero
dever de ordem moral ou social, cujo cumprimento não é
judicialmente exigível, mas corresponde a um dever de justiça."
(Código Civil português - Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de
novembro de 1966, em vigor desde o dia 1 de junho de 1967,
artigo 402º). 8. A obrigação dos progenitores cuidarem (lato
senso) dos filhos é dever de mera conduta, independente
de prova ou do resultado causal da ação ou da omissão. 9.
"O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado
no ordenamento jurídico brasileiro não com essa
expressão, mas com locuções e termos que manifestam
suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da
CF/88."(Precedente do STJ: REsp. 1159242/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi). (...) 11. A mesma lógica jurídica dos
pais mortos pela morte deve ser adotada para os órfãos de pais
vivos, abandonados, voluntariamente, por eles, os pais. Esses
filhos não têm pai para ser visto. No simbolismo psicanalítico,
há um ambicídio. Esse pai suicida-se moralmente como via para
sepultar as obrigações da paternidade, ferindo de morte o filho
e a determinação constitucional da paternidade responsável.
12. "O dano moral, com efeito, tem seu pressuposto maior na
angústia, no sofrimento, na dor, assim como os demais fatores
de ordem física ou psíquica que se concretizam em algo que
traduza, de maneira efetiva, um sentimento de desilusão ou de
desesperança." (Wilson Melo da Silva. Idem,p. 116). 13.O dano
moral (patema d'animo) por abandono afetivo é in re ipsa 14.
O valor indenizatório, no caso de abandono afetivo, não pode
ter por referência percentual adotado para fixação de pensão
alimentícia, nem valor do salário mínimo ou índices
econômicos. A indenização por dano moral não tem um
parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo,
mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria
razoável, levandose em conta, inclusive, a condição econômica
das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem
arruinar o devedor. (...) 16. A indenização fixada na sentença
não é absurda, nem desarrazoada, nem desproporcional.
Tampouco é indevida, ilícita ou injusta. R$ 50.000,00 equivalem,
no caso, a R$ 3,23 por dia e a R$ 3,23 por noite. Foram cerca de
7.749 dias e noites. Sim, quando o abandono é afetivo, a
solidão dos dias não compreende a nostalgia das noites.
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Mesmo que nelas se possa sonhar, as noites podem ser piores
do que os dias. Nelas, também há pesadelos. 17. Recurso
conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160610153899 DF 001509612.2016.8.07.0006, Relator: Nídia Corrêa Lima, Data de
Julgamento: 28/03/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: 404/405) (Grifou-se).
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Depreende-se, portanto, que no ordenamento jurídico brasileiro o dever de
criação, educação e companhia - cuidado – é sim um bem juridicamente tutelado.
Dessa forma, uma vez que haja a sua ocorrência, poderá o agente violador ser
condenado em danos morais por abandono psicológico.
Trata-se de uma obrigação natural e moral, que ao ser violada, transformase em uma obrigação civil. A condenação não supre a ausência de amor, mas mitiga
a sua falta. Cabe ressaltar que o amor é uma possibilidade, ao passo que o cuidado,
uma obrigação. Exige-se o cumprimento desta, pela ausência daquela.
Translada-se os seguintes dispositivos e lei que reforçam o dever de cuidado,
todos da Constituição Federal de 1988:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar
os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.
Portanto, a partir do momento que os deveres supra relacionados forem
negligenciados, há o abandono afetivo e que, segundo entendimento
jurisprudencial, é passível de indenização por danos morais.
5.2 Do abandono afetivo como causa de deserdação
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Concernente a possibilidade de deserdar herdeiro por abandono afetivo, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou desfavoravelmente o pedido,
conforme inteiro teor da Apelação Cível n. 1.0358.16.002170--7/001. Fundamentouse na taxatividade do dispositivo legal, bem como, na inexistência de disposição
testamentária nesse sentido.
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Segue a ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR
INDIGNIDADE - SUPOSTO ABANDONO MATERIAL OU
AFETIVO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL
TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.814 DO CÓDIGO CIVIL DESERDAÇÃO - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA
DE ÚLTIMA VONTADE AVIADA PELO AUTOR DA HERANÇA,
COM INDICAÇÃO DE CAUSA EXPRESSA - IMPROCEDÊNCIA. - A
exclusão de herdeiro da sucessão deve decorrer da
deserdação ou da indignidade, que são penas aplicadas aos
sucessores, em razão da prática de certos fatos típicos
taxativamente previstos em lei contra o autor da herança. A deserdação constitui uma cláusula testamentária, através
da qual o testador afasta de sua sucessão herdeiros
necessários, mediante a expressa descrição da causa
autorizada pela lei. Encontra-se disciplinada no art. 1.961 e
seguintes do Código Civil. - O instituto da indignidade está
relacionado à sucessão legítima (herdeiros e legatários),
sendo que a lei estabelece os fatos típicos que autorizam a
sua declaração de forma taxativa, não permitindo
interpretação extensiva. Essas causas estão elencadas no art.
1.814, do Código Civil. - Na hipótese dos autos, não há como
acolher a tese de deserdação sustentada pela parte autora,
porquanto inexiste disposição testamentária de última
vontade aviada pelo autor da herança, com indicação de
causa expressa, tal como previsto no art. 1.964 c/c 1.965 do
Código Civil. - Também não merece prosperar a tese de
indignidade, porquanto o alegado abandono (material e/ou
afetivo) da requerida pelo seu filho, além de não ter sido
comprovado cabalmente nos autos, não se enquadra em
nenhum dos casos legalmente previstos pelo art. 1.814 do
Código Civil para a configuração da exclusão por indignidade
do sucessor (TJ-MG – AC: 10358160021707001 MG, Relator:
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Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de
04/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).

Julgamento:

Extrai-se do inteiro teor da Apelação nº 0000954-91.2010.8.26.0100, que
mesmo que a ausência de afeto tenha causado sofrimento e tristeza, não é uma das
hipóteses previstas em lei e, dessa forma, não permite interpretação extensiva.
Nos dizeres de Tartuce, citado por Lôbo, ele explica que:
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As hipóteses legais constituem numerus clausus, ou seja,
encerram em tipicidade fechada, não podendo outras
condutas, por mais graves que sejam, fundamentar a exclusão
do herdeiro. Assim é porque em nosso direito as restrições de
direito são apenas as que a lei explicita, sendo vedada a
interpretação extensiva (TARTUCE, apud Lôbo, 2018).
Todavia, segundo Speridião e Aguiar[LH1] , a ausência de afeto seria motivo
para a exclusão sucessória, porém, esta não ocorreria por aplicação dos dispositivos
1962 e 1963 do CC, mas sim, em decorrência da aplicação dos princípios
constitucionais da afetividade, solidariedade familiar e dignidade da pessoa humana.
Nesta perspectiva:
Ação Ordinária de Deserdação. Tendo a falecida exarado em
testamento a firme disposição de deserdar a filha e as netas,
por ofensa moral, injúria e desamparo na velhice e, havendo
comprovação destes fatos, há que ser mantida a última
vontade da testadora. Apelação desprovida (TJRS, Apelação
Cível 70002568863, Rel. Des. José Ataídes Siqueira Trindade, j.
31/05/2001, 8º Câmara Cível).
EMENTA: CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
CAUSAS DE DESERDAÇÃO - CAUSAS APONTADAS NO
TESTAMENTO E COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL
– PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA.
EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DOS DESERDADOS DO
TESTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. 1- Tendo o
falecido exarado em testamento a firme disposição de deserdar
os filhos, apontando as causas da deserdação, e havendo
comprovação desses fatos, deve ser mantida a disposição de
última vontade do testador. 2- É incabível a discussão afeta à
exclusão dos filhos dos deserdados do testamento, porque
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ausente legitimação dos autores para tal pleito, nos termos do
art. 6º do CPC (TJMG, Apelação Cível 1.0707.01.033170-0/001,
Rel. Des. Maurício Barros, j. 5/09/2006, 6ª Câmara Cível).
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Conforme Venosa:
O desamparo é eminentemente econômico, na medida do que
podia o descendente amparar. Todavia, não se descarta o
desamparo moral e intelectual da dicção legal. O caso concreto
e o prudente exame das circunstâncias pelo juiz ditarão a
procedência da causa de deserdação. O testador deve
descrever a enfermidade e a forma do desamparo, ainda que
sucintamente (VENOSA, 2010, p. 326).
Nota-se que os tribunais não são uníssonos em seus julgamentos. Observase, no entanto, que os primeiros julgados colacionados são mais recentes, enquanto
que estes últimos, favoráveis à deserdação, foram publicados em 2001 e 2006,
respectivamente.
Isso não significa, entretanto, que tal posicionamento desfavorável não
mereça reanálise, haja vista que se encontra em total discordância com os princípios
constitucionais já mencionados.
CONCLUSÃO
Conclui-se com a corrente produção científica que a afetividade é um dos
princípios constitucionais norteadores do Direito de Família e com ele deve ser
empregado, do mesmo modo, o da solidariedade familiar e o da dignidade da pessoa
humana.
Como se observou, o atual Código Civil brasileiro que regula sobre a privação
hereditária (indignação e deserdação), encontra-se defasado e repleto de lacuna.
Dessa forma, a matéria carece de revisão, mormente, para dar efetivação civil aos
direitos fundamentais consagrados na Magna Carta.
O abandono evidencia, de maneira cristalina, a falta moral e ética do agente,
não podendo, obviamente, locupletar-se patrimonialmente de quem desprezou.
Através de uma análise jurisprudencial, depreendeu-se que com relação a
possibilidade de deserdação por abandono afetivo, há entendimentos tanto
favoráveis como desfavoráveis.
Os julgados favoráveis fundamentam-se nos princípios preconizados no
primeiro parágrafo; os desfavoráveis, por sua vez, na taxatividade dos dispositivos
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legais e na impossibilidade de interpretação extensiva. Porém, discute-se a
possibilidade de mitigação desse rol, para uma maior adequação fática. Cita-se como
exemplo o RE 898.060/SC que reconheceu a multiparentalidade.
Frisa-se que, independente de qual seja o posicionamento do juiz, o
abandono afetivo carece de prova inequívoca de sua existência. Na sentença, o
fundamento do juiz não pode ocorrer de maneira discricionária e subjetiva.
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Por fim, concatenou-se, também, no sentido de que a indenização por danos
morais é uma possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Esclarece que não se
trata de uma obrigação de “amar”, mas sim, de reparar.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal discutir sobre a eficácia
da lei que disciplina a ressocialização dos menores em desacordo com a lei,
implantação do método biopsicológico, buscando a individualização da pena.
Especificamente, buscou-se apresentar o contexto histórico do Brasil e a lei aplicada
as adolescentes; analisar questionamentos acerca do método biológico utilizado pelo
Código Penal Brasileiro para estipular a maioridade penal; aplicabilidade do referido
método para a desconsideração da inimputabilidade penal de menores de dezoito e
maiores de dezesseis anos. Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica,
possibilitando-nos, utilizar-se de artigos, monografias e internet para a confecção
das citações. Todos os questionamentos acerca do tema merecem reflexão, visando
a relevância social do conteúdo, deve-se indagar, entender e propor métodos
possíveis e efetivos quanto à maioridade penal no Brasil, objetivando propostas
coerentes e executáveis no ordenamento jurídico brasileiro. No desenvolvimento,
elencou-se itens que perfizeram o entendimento sobre os critérios adotados pelas
legislações que entraram em vigor no Brasil, para posteriormente, analisar de forma
incisiva e prática tão adoção do critério biopsicológico, que permite não só, ver a
questão biológica, como também a questão psicológica. Ao final, concordou-se que,
o critério ora mencionado na pesquisa, certamente é o mais apropriado, apesar da
sua não utilização como regra, no que tange a maioridade penal.
Palavras-chaves: Biopsicológico; Maioridade Penal; Critério;
SUMÁRIO: 1 Introdução 2- Evolução da sociedade quanto ao desenvolvimento
mental do menor 3- Critérios para determinação da imputabilidade penal 4 – Da
adoção do critério biopsicológico para avaliação da culpabilidade do menor de idade
em conflito com a lei 5- Considerações finais 6- Referências.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil vem enfrentando uma crescente crise de conceitos morais e sociais
que reflete na juventude atual, cada vez mais se faz presente em estatísticas e
números alarmantes a participação de jovens e adolescentes em atividades
delituosas, e com estas estatísticas aumentando a cada dia a maioridade penal se
torna um tema recorrente nos debates políticos e no dia-a-dia. É possível observar a
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maioridade penal no Brasil por um ângulo diferente, analisar a inserção do método
biopsicológico para avaliar não só a capacidade biológica ou critério cronológico,
mas também a capacidade psicológica do indivíduo.
Dentre os problemas levantados em torno da questão da redução da
maioridade penal, os principais são: Qual o critério adotado pelo legislador para a
estipulação da maioridade no Brasil? Estes critérios ainda são eficazes, já que o
Código Penal Brasileiro data de 1940? Teria um jovem de 16 anos consciência plena
das implicações do cometimento de um crime? A educação atual, os meios de
comunicação e informação são capazes de fornecer elementos que capacitem o
entendimento e discernimento de um adolescente a respeito das regras de convívio
em sociedade? As leis atuais são suficientes e capazes de prevenir e remediar o
comportamento delinquente juvenil?
Desse modo, tem-se como objetivo principal colocar em análise a discussão
sobre a eficácia da lei que disciplina a ressocialização dos menores em desacordo
com a lei, implantação do método biopsicológico, buscando a individualização da
pena. Especificamente, buscou-se apresentar o contexto histórico do Brasil e a lei
aplicada as adolescentes; analisar questionamentos acerca do método biológico
utilizado pelo Código Penal Brasileiro para estipular a maioridade penal;
aplicabilidade do método biopsicológico para a desconsideração da
inimputabilidade penal de menores de dezoito e maiores de dezesseis anos.
Além disso, discutiu-se acerca da capacidade de discernimento do jovem
atualmente, como os meios de comunicação influenciam no seu desenvolvimento
pessoal, social e psicológico, se as informações disponíveis ao alcance destes são
suficientes para estes adquirirem a faculdade de diferenciar atitude licitas e ilícitas,
se utilizando para isso do ramo da psicologia.
Todos os questionamentos acerca do tema merecem reflexão, visando a
relevância social do conteúdo, deve-se indagar, entender e propor métodos possíveis
e efetivos quanto à maioridade penal no Brasil, objetivando propostas coerentes e
executáveis no ordenamento jurídico brasileiro.
O Código Penal Brasileiro data de 1940, e com relação aos menores de 18
anos o legislador adotou o critério puramente biológico para aplicação da
inimputabilidade ao adolescente, ou seja, este não precisa comprovar se tem
elementos psíquicos capazes de discernir a respeito de um ato ilícito, é inimputável
apenas pelo fato de não ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos estipulada pelo
Código Penal Brasileiro.
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Apreciar e questionar o método utilizado para estabelecer a inimputabilidade
em nosso país é de extrema necessidade, já que os tempos, e a sociedade brasileira
mudaram, a gama de informações disponíveis aos adolescentes lhes acrescenta
diversas experiências, que no passado nenhum adolescente teria tão precocemente.
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Como parâmetro de utilização podemos citar, o art. 50 da lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969 “O menor de 18 (dezoito) anos é inimputável, salvo se, já tendo
completado 16(dezesseis) anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este
entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de 1/3 (um terço) até ½
(metade)”, embora este artigo não tenha sido recepcionado pela Constituição Federal
de 1988, deve ser levado em conta a coerência do método utilizado em relação ao
atual adotado pelo Código Penal Brasileiro.
No primeiro item, analisou-se a questão da evolução da sociedade quanto ao
desenvolvimento mental do menor.
No segundo item, verificou-se os critérios para determinação da
imputabilidade penal, analisando-se separadamente, cada critério reconhecidamente
importante para ordenamento jurídico.
No terceiro item, observou-se a questão central da pesquisa, qual seja, aa
adoção do critério biopsicológico para avaliação da culpabilidade do menor de idade
em conflito com a lei.
2. A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE QUANTO AO DESENVOLVIMENTO MENTAL DO
MENOR
A despeito da temática, é indispensável que antes de iniciar o debate
específico daquilo que se propõe, ter uma visão sobre como o menor, desenvolveuse mentalmente através da evolução da sociedade. Assim, claramente serão
apontados tanto a evolução histórica da legislação brasileira sobre a maioridade
penal, quanto a evolução psíquica do menor.
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA COM RELAÇÃO Á
MAIORIDADE PENAL
É evidente que, historicamente falando, os menores passaram a não ser
vistos, tão somente como instrumentos para proteção, mas como sujeitos de direito,
o que garante sua proteção de forma integral. Isso decorre do fato, da Constituição,
trazer como um de seus princípios caracterizados como fundamentais, a dignidade
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da pessoa humano, o que, necessariamente traz como ênfase implícita a criança e o
adolescente.
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De acordo com Musial (2015), no período da corte, o país português
influenciava juridicamente no Brasil, aportando, inclusive, normas que tratavam a
respeito da imputabilidade, na qual cabe destacar que a imputação iniciava-se
quando o “menor”, tinha apenas 7 anos, o que lhes apenas, era eximido, a pena de
morte.
Além disso, dentre as normas aportadas, regulamentava-se sobre as
condições para o “jovem adulto”, ou seja, àqueles que tinham entre 17 e 21 anos,
sendo-lhes possível aplicar a pena de morte, e quando não ao caso especifico, a pena
diminuída. O mesmo autor destaca, que à época, àqueles que fossem maiores de 21
anos, cominava-se a pena de morte, em diversos casos delituosos.
Pereira (2002) destaca que, após, Brasil consagrar-se independente, surge
então, o Código Criminal do Império. Neste, em relação a responsabilização penal do
menor, considerava como critério principal, o biopsicológico, ou seja, àqueles que
ainda não tinham completado quatorze anos de idade, no primeiro momento, era
vedado a imputação criminal, porém, havia uma exceção, nos casos em que estes
tivessem o completo discernimentos/entendimentos sobre a conduta de delito.
Observa-se também que, no supracitado código, tinha-se como atenuante
àqueles que fossem menores de 21 anos. Nesse mesmo código, apontava-se no seu
artigo 44, a respeito da pena de galés, para estes menores, onde era possível a
aplicação apenas de trabalho público da província, sendo-lhes vedado a pena
privativa de liberdade.
Depois do referido Código, fez-se diversos estudos sobre os tipos de crimes
que, na maioria dos casos, eram cometidos por menores, tendo-se como
destacamentos, a gatunagem, desordens, e etc. Assim, Pereira (2002) afirma que era
fundamental uma legislação que tivesse harmonia com a realidade à época da nação.
Nesse diapasão, no ano de 1980, fora criado um código novo criminal. Era
evidente a preocupação sobre os menores no referido Código, como destaca Pereira
(2011),
(...) A preocupação com o menor na nova legislação ficou
evidente na nova legislação, na medida em que foram
desenvolvidas políticas em cinco pontos fundamentais, quais
sejam: a imputabilidade absoluta; o tratamento diferenciado
para os menores infratores; os lugares especiais para o
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recolhimento das crianças; a vadiagem infantil e o próprio
comportamento sexual das meninas. (apud Sylvia Zanella
(2006)
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Este novo Código Penal, tinha como critério de aferição da responsabilização
penal, o biopsicológico, ou seja, estabeleceu-se que àqueles que tivesse idade entre
nove à 14 anos, só poderiam ser vistos como criminosos, caso tivessem clareza do
delito cometido. Porém, nesse caso, o menor tendo ciência sobre a ilicitude do fato,
era encaminhado à um lugar adequado para o reestabelecimento, sendo, portanto,
vedado a sua prisão.
No século XX, logo no seu início, discussões a respeito da menoridade penal,
sendo elaboradas diversas leis esparsas, tendo como destaque o decreto 17943-A,
qual seja, Código de Menores de 1927. Dentre os questionamentos à época, uma
parte da sociedade, acreditava que o menor era o futuro da nação, ou seja, tinham
que ter o máximo de proteção possível, porém, outro parte, apontava que a própria
sociedade era que precisava de proteção frente aos menores, haja vista, o aumento
significativo dos crimes cometidos por estes.
Pereira (2002) observa que, nesse tempo, para que esses acontecimentos não
saíssem do controle, investimentos altíssimos na área educação, higiene, saúde e etc,
foram realizados, com o objetivo de fazer com que o menor se afastasse do crime e
pudesse, evidentemente, escolher seu futuro. Sobre as inovações trazidas nesse novo
Código, foi o Juizado de Menores, onde inicialmente, instalou-se apenas no Distrito
Federal, por conta do pouco recurso econômico.
Posteriormente, no ano de 1940, implementou-se o novo Código Penal,
substituindo-se o Código do ano de 1890. Ruiz (2014) destaca que esse novo código,
fora adotado como critério principal, para aferição de responsabilização penal, o
biológico. Nesse caso, era evidente que, as normas que regiam sobre a juvenil ser
responsabilizado penalmente ou não, condicionavam-se na imaturidade.
No referido Código, era expressamente afirmado que as normas jurídicas
penais não se aplicava, delitos que houvesse a participação do menor de 18 anos,
sendo este, sujeito da pedagógica corretiva de uma legislação de cunho especial.
Nesse sentido, não importava se o menor tinha ou não discernimento sobre a
conduta delituosa, mas que bastava, tão somente possuir idade inferior a de 18 anos,
para que não fosse punido/responsabilizado penalmente pelo delito cometido.
Para que fosse possível ser atendido, os objetivos de reestabelecer
socialmente, o menor que cometeu algum tipo especifico de crime, no governo de
Getúlio Vargas, no ano de 1942, criou-se a SAM, qual seja, Serviços para Assistência
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aos Menores. Gomes da Costa (1991) destacava que SAM, era tido como um órgão
do Ministério da Justiça, que funcionava equivalentemente como um sistema
penitenciário, porém, evidentemente para o menor.
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Além disso, no Código é possível verificar referencias direcionadas ao menor,
tendo como exemplo, o artigo 65, estabelecendo que caso o autor tenha à época do
cometimento do crime, menos de 21 anos, este terá atenuante. Na parte geral,
verifica-se também, no seu artigo 115, a respeito da prazo prescricional divido pela
metade, caso o autor for menor de 21 anos.
Houve também, historicamente falando, no ano de 1969 a tentativa de
implementar-se um novo código penal, tendo como limite mínimo, 16 anos, para
àqueles que cometessem algum delito, sendo possível lhes responsabilizarem
penalmente, caso, à época do fato delituoso, tivessem o mínimo de discernimento.
Porém, esse novo Código, sequer entrou em vigor. (PEREIRA, 2011)
No ano de 1990, promulgou-se o ECA, qual seja, Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90), tendo como sujeitos de direito, a criança e o
adolescente, garantindo-lhes direitos tanto pessoais quanto sociais. O supra estatuto,
baseou-se na Convenção das Nações Unidos que rege sobre os direitos das crianças
do ano de 1989, sendo considerada uma das melhores legislações, pela maioria da
doutrina, pois de acordo com Silvera (2015), tem um conjunto de leis modernamente
estruturado.
Portanto, sabe-se que o Código Penal vigente atualmente no ordenamento
jurídico brasileiro, é o de 1940, que ao longo dos anos, realizou-se algumas
alterações que fosse atendido os objetivos da sociedade, porém, observa-se que não
tem atendido as necessidades da nossa realidade, haja vista, o aumento gradativo
dos menores envolvidos com a prática do delito.
Cumpre ressaltar ainda, que o Conselho Tutelar, tem como função fazer a
apuração, investigação, e nos casos comprovadamente estejam, os menores,
envolvidos, a sua punição. Desempenham, portanto, a função de um “juiz”, tendo
nesses casos, o contraditório, remissão e a transação penal, aplicando-se no caso
concreto a medida sócio-educativa, de acordo com o delito cometido.
2.2 EVOLUÇÃO PSÍQUICA DO MENOR AO LONGO DOS ANOS
Partindo do pressuposto que, a tecnologia tem permitido que a criança e ao
adolescente se desenvolvam cognitivamente, é evidente que a discussão sobre a
possibilidade de adotar o critério biopsicológico, aumenta freneticamente. Isso
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decorre do fato, destes serem considerados por muitas pesquisas, como os mais
ativos nas redes de internet.
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Dessa acepção, de certo, faz com que, o legislador pense melhor e questione
sobre o critério adotado pela nossa legislação a respeito da fundamentação de tornar
inimputáveis àqueles menores de 18 anos. Certamente, ao adotar o critério biológico,
tal abordagem fica em descompasso com a realidade. Para Magalhães (2014), os
seres humanos, possuem intrinsecamente uma capacidade de evoluir-se
intelectualmente, o que, remete-nos a se ater sobre a clareza do atraso do Direito
sobre o desenvolvimento cognitiva da criança e do adolescente.
Em entrevista concedida ao portal de notícias da Globo (2015), o Promotor
de Justiça do Departamento da Infância e Juventude de São Paulo Fábio José Bueno,
diz:
Eu sou favorável à redução da maioridade penal em relação a
todos os crimes. Em 1940, o Brasil estipulou a maioridade em
18 anos. Antes disso, já foi 9 anos, já foi 14. Naquela época, os
menores eram adolescentes abandonados que praticavam
pequenos delitos. Não convinha punir esses menores como um
adulto. Passaram-se 70 anos e hoje os menores não são mais
os abandonados. O menor infrator, na sua maioria, é o
adolescente que vem de família pobre, porém, não miserável.
Tem casa, comida, educação, mas vai em busca de bens que
deem reconhecimento a ele. As medidas do Estatuto da Criança
e do Adolescente não intimidam. Eles praticam os atos
infracionais, porque não são punidos na medida. A pena tem a
função de intimidação, que a medida socioeducativa não tem.
É importante saber que o crime não compensa, que haverá uma
pena, uma punição.
Fazendo uma alusão a respeito do posicionamento do referido promotor, é
evidente que se comparar cognitivamente as crianças e os adolescentes de épocas
passadas, observa-se o quão evoluiu-se a capacidade da compreensão e do
discernimento, fazendo-lhes terem um noção sobre situações no convívio social.
Sendo assim, não se pode, de jeito nenhum, considera que o menor deste
milênio seja o ingênuo do inicio do século XX. Ruiz (2014) discute que as tecnologias
novas permitem que os jovens, fiquem inertes sobre os fatos considerados
delituosos, haja vista, o número significativo de meios de comunicação, ficando sem
espaço como o não discernimento.
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O mesmo autor destaca que, jamais fora visto na história, uma evolução tão
gradativa, quanto se teve no ultimo século, permitindo transformações significativas
de ordem cientifica, econômica, política e social.
Nesse sentido, observando-se a evolução da sociedade em relação a
mentalidade de entender o caráter ilícito do fato, Cunha (2016) aponta que o menor
de idade é perfeitamente capaz de compreender as consequências da
responsabilização penal, no caso de cometer condutas delituosas, podendo,
portanto, ser submetido às sanções penais. A respeito da maturidade, sabe-se que
para os efeitos na esfera penal, é fundamental que o autor tenha a compreensão dos
valores morais da humanidade, ou seja, a partir do momento que haja discernimento
daquilo que é certo e errado, daquilo que é bem ou mal, naturalmente a pessoa pode
ser imputada penalmente, haja vista, o livre-arbitrio.
Desse modo, caso um menor, mate, roube, estupre, e etc, será que esse ser
não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do ato? É evidente que sim,
quando observado a sociedade no seu sentido moderno. Claro que, partindo da
análise que esta pesquisa, ainda verificará item por item sobre os critérios
reconhecidamente adotados pelos países, e as controvérsias existentes a respeito
daqueles que defendem ou não o critério biopsicológico, ao final, será possível,
através das considerações finais, determinar se este, é o melhor critério a ser adotado.
3. CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL
Antes de limitar o assunto sobre os critérios adotados pela legislação penal,
é fundamental que seja analisado o termo “imputabilidade”. Este termo refere-se ao
fato do ser humano, ter total discernimento sobre seus atos, o que reflete nas suas
condutas, que por ventura, sejam delituosas, fazendo-lhe responder penalmente. A
partir do momento que, o homem tenha consciência a respeito do que é o bem e
mal, e desse modo, age contrariamente as normas jurídicas previstas na legislação, é
evidente que este ser, responderá por seus atos.
Fontes (2014 apud DAMÁSIO, 2010) aponta ainda que, o imputável “é o
sujeito mentalmente são e desenvolvido que possui capacidade de saber que sua
conduta contraria os mandamentos da ordem jurídica”. Para Anibal Bruno (1956)
imputabilidade penal são condições pessoais que permitem que o autor seja capaz
de ser imputado juridicamente sobre um fato delituoso.
Neto (2014) esclarece através de citação,
Imputabilidade é a capacidade de culpabilidade, é a aptidão
para ser culpável. Imputabilidade não se confunde com
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responsabilidade que é o princípio segundo o qual a pessoa
dotada de capacidade de culpabilidade (imputável) deve
responder por suas ações. (apud Bitencourt, 2009),
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Não uma definição explicita no Código Penal vigente sobre imputabilidade,
porém o artigo 26, alude sobre o inimputável, afirmando juridicamente, que àquele
que sofre de doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto, é isento de
pena, pois no ato do cometimento do crime, certamente não tinha capacidade de
entender a ilicitude do fato.
Sobre a imputabilidade, o nosso Código Penal adotou o critério biológico.
Dito isso, basta ser menor de 18 anos para ser considerado inimputável, o que
necessariamente indica não ser considerado que no ato, este ser tenha consciência
do caráter ilícito, permitindo a sua sanção ser efetivada através normas na legislação
especial, conforme o artigo 27. Destaca-se também que, a própria carta magna
transformou a dita regra, de forma constitucional, através do artigo 228,
transcrevendo o próprio artigo 27 do CP acima aludido.
Resumindo, a imputabilidade requer que o individuo tenha discernimento
sobre o ato, querendo e entendendo. Mesmo que prevaleça no Código Penal, o
critério biológico, independe do menor saber, ou não da ilicitude do seu ato para
que este venha ser inimputável, porém é notório que o maior de idade, sendo
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, pode muito bem, ser considerado
inimputável, dependendo do caso concreto, como já é aplicado em nosso código
penal, no caso de pessoas com desenvolvimento mental incompleto.
Portanto, a doutrina tem apontado três critérios para que sejam aferidos a
responsabilização penal ao agente, a saber: biológico, psicológico e biopsicológico.
Abaixo serão demonstrados de forma breve cada critério para análise teórica.
3.1 CRITÉRIOS BIOLÓGICO.
Tendo sido inspirada pela legislação francesa, o critério biológico preocupase apenas em observar as questões biológicas. Conhecidamente também como
critério etário, ou seja, responsabiliza-se penalmente apenas àqueles que forem
maiores de 18 anos, o que subtende a não avaliação daquele que for menor, não
importando para este caso se o menor foi capaz de entender o caráter ilícito ou não,
se sabia se era correto ou errado, ou se entedia ser algo ruim ou bom.
De acordo com Franco (1995), embora o menor tenha consciência sobre o
fato delituoso, a idade permite torna-lo inimputável, o que se presume
absolutamente que o desenvolvimento mental não permite suportar a pena.
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Mirabete (2006), a respeito do critério supracitado, diz tratar-se uma presunção
absoluta de ser inimputável. Assim, é evidente que o menor não responde
penalmente caso não complete a idade mínima, caso contrário, responderá apenas
por medida socioeducativa.
Implicitamente, observa-se que tal critério, é considerado uma forma de
preservar o menor, o que é naturalmente notado na estrutura do Estatuto da Criança
e do Adolescente, bem como a própria carta magna, prevendo princípios de proteção
considerado integral. Gomes (2004), fazendo um estudo acerca do ECA, denota que,
caso um menor (14 a 18 anos) venha a cometer um ato ilícito de ordem penal, este
sofrerá uma processo especial. Para tanto, a própria legislação penal vigente, em
respeito a idade dos jovens entre 18 e 21 anos, apontou atenuantes em função da
própria idade.
Nessa linha lógica, Mirabete (2006) destaca que o próprio critério biológica,
pode considerar a inimputabilidade, àqueles que fossem portadores de doença
mental, mentalmente incompleto ou retardatário, abrangendo todas as “moléstias”
que venham a causar mudanças à saúde mental, como por exemplo, esquizofrenia,
demência, transtorno bipolar e etc.
Sendo ausente a maturidade psicológico sobre os regramentos da
sociedade, em decorrência do desenvolvimento mental incompleto, é notório que tal
fato ocorre de forma transitório, fazendo com que, o individuo tenha possibilidade
de vir a superar. Fazendo uma alusão a respeito desse item, a doutrina
majoritariamente tem compreendido que àqueles que forem menores de 18 anos,
surdos-mudos ou índios ainda não vieram a ser integrados à modernidade da
sociedade, podem, muito bem, no caso de não terem recebidos as instruções de
forma adequada, serem considerados como indivíduos com desenvolvimento mental
incompleto.
Mirabete (2006), destaca que o retardamento do desenvolvimento mental, é
nos casos, em que, fica claro a impossibilidade de não se completar, o que,
notoriamente torna-se um atraso da idade mental frente a idade do formato
cronológico. Exemplarmente, tem-se os oligofrênicos, sendo representados por
aqueles que sofrem com graus de idiotia e debilidade mental.
Verifica-se que o próprio critério destacado nesse item, mostra-se não
suficiente para que seja possível aferir se o individuo é inimputável ou não. Isso
ocorre, pelo fato de, a pessoa que ser acometida de doença mental, ou incompletude
ou retardamento no seu desenvolvimento mental, pode ser que tenha clareza e
discernimento em casos que tenham menor complexidade. A exemplo disso, tem-se
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o débil que pode vir a entender que matar é algo muito errado, em contrapartida, o
furto é plenamente possível.
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Ademais, é perfeitamente possível que um individuo acometido de doença
mental possa ter intervalos quanto a lucidez, podendo exercer de forma consciente
a sua vontade. No critério puramente biológico, não se dar importância nos casos
em que o individuo passe por esses intervalos, pois o que importa, é ser apenas
acometido da doença pra dispor de inimputabilidade. Damásio (2010) entende que,
no caso concreto, leva-se em consideração a causa e não efeito, ou seja, é
condicionante da imputabilidade, o indivíduo não for acometido de doença mental
com desenvolvimento retardado, não restando, portanto, interpretação ao fato.
3.2 CRITÉRIO PSICOLÓGICO
No critério psicológico, será verificado apenas a personalidade do autor, ou
seja, se no cometimento do crime, através de sua conduta, era possível compreender
o caráter ilícito do fato. Como deputado, Benedito Domingos ao justificar o projeto
de emenda nº 171 do ano de 1993, argumentou que os jovens naquela realidade,
compreendiam de forma incontestável a ilicitude da conduta, haja vista, a evolução
tecnológica, permitindo o individuo compreender o que era certo ou errado numa
sociedade, criando-se nessa perspectiva, uma nova realidade. Rodrigues (2016)
aponta que,
Observada através dos tempos, resta evidente que a idade
cronológica não corresponde à idade mental. O menor de
dezoito anos, considerado irresponsável e, consequentemente,
inimputável, sob o prisma do ordenamento penal brasileiro
vigente desde 1940, quando foi editado o Estatuto Criminal,
possuía um desenvolvimento mental inferior aos jovens de hoje
da mesma idade. (apud CORRÊA, 1998).
Desse modo, compreendendo o fato ilicito, distinguindo aquilo que é certo
ou errado, é perfeitamente possível que um jovem venha ser responsabilizado
penalmente, através desse critério. Assim, a inimputabilidade é analisada a partir do
momento que houve o cometimento do delito, considerando inimputável apenas
aquele que age sem discernimento. Como exemplo, é o fato da pessoa que vier a
achar que está diante de um assassino, um monstro por assim dizer, e acredita
veemente que será assassinada, antes disso, mata-o, claramente não ilicitude em sua
conduta, a partir deste critério.
É evidente, que esse critério, demonstra-se insuficientemente, haja vista, que
os psiquiatras não conseguem saber de forma exata quando o infrator está ciente ou
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não de seus atos. Isso decorre do fato de, ser imprescindível que se saiba como
agente está psicologicamente no cometimento do delito.
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3.3 CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO
Nesse critério, especificamente, tem-se a necessidade de vislumbrar os dois
critérios supracitados anteriormente. Assim, o autor, ao cometer o delito, tendo
consciência do caráter ilícito do ato, mesmo tendo pena inferior ao limite que é
estabelecido no ordenamento jurídico, tem, por óbvio, a possibilidade de se aplicar
penalizações a este agente.
Denotando-se historicamente a aplicabilidade deste critério, Mattos (2015)
afirma que, o primeiro código no Brasil a adotar, foi o Código Criminal do Império
de 1830, tendo como maioridade penal de forma absoluta, àqueles que tivessem
mais de 14 anos, mas, dependendo da interpretação do caso concreto, aqueles que
fossem mais novos, poderiam ser responsabilizados na esfera penal, quando,
evidentemente pudessem ter certa compreensão dos atos.
O mesmo autor destaca, que ao fazer uma alusão ao direito comparado, sob
olhar histórico, após o fato acima, no ano de 1890, notabilizou-se internacionalmente
o Código Criminal dos Estados Unidos, onde se estabeleceu que os indivíduos
maiores de 9 anos e menores de 14 anos, pudessem ser avaliados psicologicamente,
para se saber, se no ato do crime, tinham discernimento compreensão da ilicitude.
É evidente que, o Código Penal, ao adotar um critério específico para que
pudesse auferir determinada pena, delimitou-se a discutir no teor do seu artigo 26,
o biopsicológico, possibilitando analisar duas vertentes, quais sejam, biológico e
psicológico. Sendo o primeiro, capaz de analisar cientificamente, se o individuo era
portador de doença mental ou tinha o desenvolvimento retardado. O segundo,
objetiva analisar no ato do crime, se neste conduta especificamente, havia
discernimento sobre a ilicitude do fato.
Mattos (2015) discorre que, mesmo tendo hoje, uma aplicação efetiva da
responsabilização penal baseada no critério biológico, em relação a idade, sendo o
limite 18 anos, para que tal, seja considerado menor inimputável, é notório que, a
partir da análise histórica, nem sempre o Brasil, adotou tal acepção. Exemplarmente
tem-se, as ordenações Filipinas, que à época, o individuo poderia ser considerado
imputável a partir dos 7 anos de idade.
No ano de 1963, a Lei Federal nº 4.242, permitiu que fosse realizado um
orçamento, autorizando o Estado à época, organizar sistematicamente serviços que
possibilitariam assistencializar e proteger a infância, haja vista, o abandono e a
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delinquência em alta. Fato é, que abrigos foram construídos para atenderem essa
demanda. Salienta-se ainda, que nessa época, indivíduos menores de 14 anos não
eram submetidos ao processo penal, mas, sendo o menor, comprovadamente
“abandonado” sem o devido cuidado familiar, tendo como consequência a sua
perversidade moral, este poderia ser submetido ao asilo ou casa da educação. Já os
jovens, entre 14 e 18 anos, submetiam-se ao processo especial.
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Posteriormente, no ano de 1940, entrou em vigor o Código Penal atual,
elevando-se a imputabilidade para faixa etária de 18 anos, rompendo de forma
definitiva o sistema anterior, tendo como critério, a questão biológica. Em 1943,
surgiu o decreto-lei 6.026, o qual teve como objetivo principal fazer uma adequado
do Código de menores de 1927, prevendo, portanto, que os maiores de 14 e menores
de 18, pudessem estar adstrito ao critério de periculosidade.
Nesse sentido, caso estes indivíduos cometessem algum crime, e,
posteriormente ao analisar os seus comportamentos, pudessem ser caracterizados
como perigosos, certamente podiam ser submetidos às medidas de segurança,
ocasionando-lhes a internação. Insta salientar também, sobre de uma ideologia
chamada de Doutrina da Situação Irregular, a qual teve um papel fundamental como
inspiração para o Código de Menores do ano de 1979. Disciplinava-se nesse instituto
que, os menores à época, eram protegidos quando, evidentemente, encontravam-se
em estado patológico socialmente. Sendo, portanto, uma forma de progresso, tendo
em vista ao pensamento que havia anteriormente.
Neste Código, especificamente, tinham-se medidas como integração de
cunho socio familiar, porém, não se entendia, nesse caso, que tivessem índole
assistencial e protecional, tanto a internação quando a semiliberdade. Sabe-se,
logicamente, que, havia sim, uma aproximação maior da pena criminal, quando se
analisava a natureza jurídica das medidas elencadas no artigo 14, de tal Código, onde
havia, notadamente a participação do Estado em relação as punibilidades.
Excepcionando nesses casos, tão somente a entrega aos pais ou responsável, ou a
pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade, em relação a natureza
retributiva.
Nessas legislações visadas, observou-se claramente, que tanto as crianças
quanto os adolescentes eram aptos, a sofrer consequências em decorrência do
cometimento do crime. Todavia, sequer tinham capacidade para exerceram seus
direitos civis. No ano de 1988, através da Carta Magna, que se vislumbrou a proteção
juridicamente atreladas as crianças e aos adolescentes, não sendo tão somente
objetos de determinadas medidas, mas que sim, passaram a exerceram também os
seus direitos.
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Conforme estabelece, nesse sentido, o artigo 227 da Constituição Federal,
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à 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
Portanto, nota-se que o dispositivo alude que tanto a família, quanto a
sociedade e o Estado são responsáveis no sentido de assegurar, efetivamente, todos
os direitos fundamentais às crianças e os adolescentes, fazendo-os, terem uma vida
com dignidade, segurança, proteção, e etc.
4. DA ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DA
CULPABILIDADE DO MENOR DE IDADE EM CONFLITO COM A LEI
Para defender a hipótese lançada na presente pesquisa será defendido o
posicionamento firmado por Barbosa (1992):
“O melhor critério é o biopsicológico, considerando-se
que a idade de dezesseis anos é a idade de aquisição
facultativa dos direitos políticos, (...) se a mulher casada
se emancipa civilmente com o casamento aos dezesseis
anos e se projeto de lei visa a que o maior de dezesseis
anos possa dirigir veículos, não se compreende que não
possa responder pelos atos ilícitos que porventura
praticar”.
É interessante alguém poder exercer o direito ao voto e não poder ser
alcançado penalmente por qualquer crime eleitoral que porventura cometa. O
critério utilizado pelo Código Penal brasileiro é o critério biológico, não há
questionamentos quanto a isso, porém sua eficácia é questionável visto no que se
limita a idade, pressupondo que um menor aos 17 anos, 11 meses e poucas horas de
se tornar maior de 18 anos comete um crime, e como no momento do crime este
não tinha a idade estabelecida como parâmetro para auferir a maioridade este ainda
é inimputável, e respondera como tal, presumindo assim que por um passe de
mágica este mesmo menor em poucas horas adquira maturidade e capacidade
mental de reconhecer ato ilícito.
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Com a aplicação do critério biológico, o indivíduo, mesmo tendo aptidão para
entender o caráter ilícito do ato por ele praticado e ainda tendo capacidade de agir
de acordo com este entendimento, será considerado inimputável, como é o caso do
menor de dezoito anos. Padece este sistema, de um complemento que viria a ser
acrescentar limitações, que seriam impostas pelo critério biológico.
4.1 DO DIREITO COMPARADO
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É evidente que, sobre o nosso país adotar um determinado critério para
auferir a pena, é necessário que seja observado a questão dos costumes, tradições,
sociais, econômico, realidade e etc. Mas, é fundamental também, que seja analisado
os critérios aplicados em outros países, justamente pra verificar, o porquê da sua
aplicação, e esse entendimento decorre de que fato preponderante.
Desse modo, para melhor se analisar essa questão, será abordado
comparativos sobre os critérios de países diferentes, aludindo a idade mínima para
que o individuo seja responsabilizado penalmente. No site do Ministério Público do
Paraná é possível verificar pesquisas realizadas em mais 50 países pela UNICEF, com
o intuito de observar quais os critérios adotados.
A partir da análise desses documentos, observou-se que vários países,
utilizam-se do critério que possibilite avaliar a compreensão e discernimento do
indíviduo para que seja aplicado a medida no caso de forma especifica. Em relação a
uma observação individual de cada nação, verificou-se que, muitos países também,
adotam um sistema que valore a idade, de acordo com o delito praticado. Nesse
caso, tais países são: Colômbia, Canadá, China e Bélgica.
Em outros casos, países como Alemanha, Espanha, Escócia, Estônia, Países
Baixos, Grécia, Polônia e Portugal, é perfeitamente a aplicabilidade de uma pena
àqueles que forem considerados “menores”, dependendo, evidentemente, da
compreensão no momento do cometimento do crime, sendo tal sistema, conhecido
popularmente como Jovens Adultos.
Dentre os modelos analisados, certamente, o qual chamou-me mais atenção,
no momento da pesquisa, foi o da França, visto permite, apesar de existir a ideia da
responsabilização penal para apenas aqueles que tiverem mais de 18 anos, tem-se
uma presunção relativa nos casos em que o menor cometer delito e estiver entre 13
a 18 anos, possibilitando reduzir a idade, dependendo do caso, especificamente.
Claro que, apresentando brevemente casos, em outros países, se verifica que
no Brasil, o sistema adotado se demonstra inflexível, tendo um descompasso com
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várias interpretações no direito comparado. Isso porque, independe do critério
adotado, a maioria dos países valoram, de forma subjetiva, caso a caso.
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4.2 DA ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO E SUA FORMA DE INSERÇÃO E
APLICAÇÃO EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO
No Brasil, em que pese o sistema jurídico atual, verifica-se que o critério
atualmente adotado para que seja aferido a questão da culpabilidade do agente, é a
questão biopsicológico, aludida no artigo 26 do Código Penal. Como exceção, temse o critério biológico, que trata justamente do tema central em debate nessa
pesquisa, qual seja, a maioridade penal, onde observa, que o legislador, entendeu,
que àquele que tiver menor de 18 anos, sequer pode ser imputado penas de ordem
criminal.
A respeito do supra critério, tem-se o posicionamento de Delmanto (2007):
[...] o CP estabelece, neste art. 27, a presunção absoluta de
inimputabilidade para os menores de 18 anos. Tal presunção
obedece a critério puramente biológico, nele não interferindo o
maior ou menor grau de discernimento. Ela se justifica, pois o
menor de 18 anos em geral não tem personalidade já formada,
ainda não alcançou a maturidade de caráter. Por isso, o CP
presume sua incapacidade para compreender a ilicitude do
comportamento e para receber sanção penal. Trata-se,
evidentemente, de um critério artificial mediante o qual a pessoa
passa a ser, de um dia para o outro, imputável.
Sendo o critério adotado pela legislação que está atualmente em vigor, é
fundamentalmente aceito, críticas a respeito desse método de análise em relação
não responsabilização penal daquele considerados “menores de idade”. Isso porque,
o legislador não se preocupou com a questão subjetiva, estritamente pessoal e
particular de cada indivíduo, tratando-os igualmente, em relação a capacidade de
entender ou não o caráter ilícito na prática do crime, sem que haja, sequer uma
avaliação psicológica.
Claro que, o direito conforme a sua natureza explicita/implícita é
inimaginável imaginarmos que seja caracterizado como uma ciência exata. Porém, o
que se ver, atualmente, é claramente isso, impondo-se um critério biológico, sobre a
maioridade penal, admitindo-se que àquele que estiver há um dia de fazer 18 anos,
é inimputável, e no outro dia, como passe de mágica, tornar-se efetivamente
imputável, passando então, a ter o discernimento concreto das ações humanas, sobre
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o que é certo e errado na sociedade. Recaindo, portanto, já que se tornara maior de
idade, todas as medidas cabíveis, do Direito Penal.
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Os que defendem o critério biológico, estão motivadamente atrelados a uma
visão absoluta e imutável. O que difere, do critério biopsicológico, onde ocorre a
união dos critérios, tanto psicológico quando biológico, analisando-se, portanto, o
primeiro, no sentido de verificar se o agente na data do cometimento do crime, tinha
total condições de entender o caráter ilícito do fato, e no segundo, com objetivo de
avaliar o agente, biologicamente.
Nucci (2006), em sua obra “Manual de Direito Penal”, faz uma diferenciação
entre os critérios biológico, psicológico e biopsicológio:
a) biológico: leva-se em conta exclusivamente a saúde mental
do agente, isto é, se o agente é, ou não, doente mental ou
possui, ou não, um desenvolvimento mental incompleto ou
retardado. A adoção restrita desse critério faz com que o juiz
fique absolutamente dependente do laudo pericial;
b) psicológico: leva-se em consideração unicamente a
capacidade que o agente possui apreciar o caráter ilícito do
fato ou de comportasse de acordocom esse entendimento.
Acolhido esse critério de maneira exclusiva, torna-se o juiz a
figura de destaque nesse contexto, podendo apreciar a
imputabilidade psicológico, no qual diz que:
penal com imenso arbítrio;"
c) biopsicológico: levam-se em conta os dois critérios
anteriores unidos, ou seja, verifica-se se o agente é
mentalmente são e se possui capacidade de entender a
ilicitude do fato ou de determinasse de acordo com
esseentendimento. É o princípio adotado pelo Código Penal,
como se pode vislumbrar no art. 26. Constitui, também, o
sistema de outras legislações como a espanhola, ressaltando
Enrique Esbec Rodriguez que o perito se pronuncia sobre as
bases antropológicas e o juiz sobre a imputação
subjetiva. Logo, não é suficiente que haja algum tipo de
enfermidade mental, mas que exista prova de que esse
transtorno afetou, realmente, a capacidade de compreensão
do ilícito, ou determinação segundo esse conhecimento, a
época do fato."
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Analisando-se o que fora dito acima, entende-se que o critério biopsicológico
no seu teor, tem se demonstrado mais condizente com a realidade atual no que diz
respeito a proteção da criança e dos adolescentes. Não há como afirmar, que um
adolescente ao cometer um crime, não entenda 100% do caráter ilícito do fato, visto
que, vivemos tempos de acesso a informações, em todo tipo de meio de
comunicação. Além disso, não tem como vislumbrar que um “menor” de hoje, seja o
mesmo de tempos atrás, pois este último além de ser desprovido de informação,
faltava-lhe claramente o discernimento.
4.2.1 Forma de aplicação do sistema biopsicológico no ordenamento infantojuvenil brasileiro
Passando-se por uma contextualização afinco de tudo aquilo que dispõe
sobre a redução da maioridade penal, adotando-se critérios que sejam efetivamente
razoáveis, verificar que a adoção do método biopsicológico pela Constituição
Federal, sobre a proteção das crianças e os adolescentes que violarem o dispositivo
legal na esfera penal, chegou-se a uma proposta de Magalhães (2016), a qual redigiu
um artigo que dispõe sobre adoção do critério ora exaustivamente mencionado,
onde inseriu dois parágrafos que seriam fundamentais para o ordenamento jurídico,
via emenda constitucional:
"Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos. Salvo, na seguinte hipótese:
§ 1º Os maiores de doze e menores de dezoito anos, gozam de
presunção relativa de inimputabilidade, sendo de atribuição do
Estado, na figura do Ministério Público, demonstrar a
capacidade de discernimento do agente de compreender e se
determinar de acordo com o caráter ilícito do fato.
a)
ao
adolescente
que
restar
demonstrado
a
sua imputabilidade penal de acordo com o paragrafo anterior,
será concedido no mínimo redução de ¼ da pena base, em
relação ao aplicado ao adulto que praticou o mesmo tipo penal;
b) deverá o adolescente tido por imputável, cumprir pena em
local distinto dos adultos. Separando-os de acordo com seu
grau de periculosidade e reincidência em práticas criminosas,
de cada agente;
§ 2º Deverá a legislação geral e especial se adequar as normas
dispostas nesse artigo."
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De acordo com o autor supracitado, ao aplicar tal alteração no artigo acima,
haveria uma solução meramente equilibrada, sendo justa a todos as crianças e os
adolescentes que violarem determinada lei. Assim, cada vez que o Direito Brasileiro,
caminha conjuntamente com o desenvolvimento da sociedade e seus anseios, temse melhor, a aplicabilidade da norma. Coerentemente, com a decisão de romper-se
com critério biológico, notadamente haveria uma solução de determinado caso, mais
justo e igualitária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do método biopsicológico a menores de 18 e maiores de 16 anos,
é a possibilidade de um julgamento justo aplicando o princípio da individualização
da pena para a desconsideração de inimputabilidade penal de menores que se
encaixem em critérios pré-determinados, ensejando com isto, não resolver o
problema da criminalidade em nosso país e sim promover a sensação de justiça para
as vítimas de menores infratores, mesmo por que o número de crimes cometidos por
adolescente e inteiramente inexpressivo quando comparado a uma visão ampla.
Portanto é perfeitamente aceitável a aplicação do critério biopsicológico para
desconsiderar a inimputabilidade penal ou até mesmo para individualizar o
tratamento atribuído ao menor perante o ECA, logo é possível observar que o Código
de Execuções Penais a aplicação de critérios híbridos no ordenamento jurídico
brasileiro para individualização da penal, buscando aprimoramento, exatidão e
justiça na aplicação das leis.
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RESUMO: Este artigo propõe analisar sistematicamente sobre o abandono afetivo e
o dever de indenizar. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, cujo
teor característico é a possibilidade de construir um estudo teórico baseado nos
livros, jurisprudências e artigos científicos. A pesquisa é relevante por estar contida
no dia a dia de muitas famílias; assim, existe o interesse em saber qual a posição do
Poder Judiciário e da Doutrina, bem como seus fundamentos a respeito do dano
moral causado pelo abandono afetivo, e discussão desse tema nas últimas decisões
judiciais à concessão de indenização por abandono afetivo. Dividiu-se o presente
estudo em três partes, quais sejam, a evolução histórica do significado de família, o
pátrio poder e suas transformação em poder familiar e por fim, sobre o dano moral
e o seu cabimento decorrente do abandono afetivo nas relações paterno-filiais. Por
fim, denotou-se que é possível condenar por danos morais um pai ou uma mãe que
abandone afetivamente seu filho.
Palavras-Chave: Abandono; Afetivo; Dever; Indenizar.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO DAS
RELAÇÕES FAMILIARES - 2.1 Evolução do conceito de família - 3. TRANSFORMAÇÃO
DO PÁTRIO PODER NO PODER FAMILIAR - 3.1 Exercício do Poder familiar - 4. DANO
MORAL: CABIMENTO DECORRENTE DO ABANDONO AFETIVO NAS RELAÇÕES
PATERNO-FILIAL - 4.1 Responsabilidade Civil decorrente do abandono afetivopaterno-filial - 5. CONCLUSÃO - 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho de pesquisa ocupa-se em estudar o dano moral e seu
cabimento decorrente do abandono afetivo nas relações paterno-filiais. Ocasião em
que o trabalho como mola propulsora da pesquisa – o problema – se é possível os
filhos serem indenizados devido à ausência afetivo paterna.
No campo da suposição da hipótese, a partir do problema descrito, o
cabimento do dano moral decorrente do abandono afetivo do pai face o filho deve
ser analisada de maneira cuidadosa.
Verifica-se que o trabalho de pesquisa justifica-se porque dentro da evolução
história da família, é sabido que com o adveqnto da Constituição Federal de988 e a
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inclusão do principio da dignidade da pessoa humana, o Estado antes distante das
relações familiares passa a se interessar pela entidade familiar lhe dando total
proteção.
Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo geral demonstrar que a
ausência da participação de um dos genitores no desenvolvimento sócio-afetivo do
filho provoca dano, que quando comprovado gera o dever de indenizar, e como
objetivos específicos tem-se o estudo sobre a importância da proteção jurídicas nas
relações familiares, a análise do poder familiar e sua forma de exercício; e a
demonstração que quando abandono afetivo de um dos genitores provocarem
danos ao filho, aquele que lhe deu causa têm o dever de indenizar.
Basicamente, diante dos objetivos traçados, o problema a ser perseguido e a
hipótese positivada, buscou-se um método de investigação capaz de atender ao
tempo de pesquisa e o caminho a se seguir. Na ciência jurídica, um dos métodos
adotado é o indutivo, onde pesquisa utilizou-se de alguns casos do particular ao
geral, pois essencialmente o tema estudado é a mias puta nota de relação entre a
realidade social e jurídica, portanto, a analise micro portou-se na leitura das
referencias bibliográfica como pano de fundo teórico, não se ocupando de nenhum
tipo de pesquisa de campo.
Dividiu-se o presente estudo em três partes, quais sejam, a evolução histórica
do significado de família, o pátrio poder e suas transformação em poder familiar e
por fim, sobre o dano moral e o seu cabimento decorrente do abandono afetivo nas
relações paterno-filiais.
2. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES
Segundo Lisboa (2012), tanto gregos como os romanos proporcionaram, duas
compreensões a respeito da família do casamento: a do dever cívico e a da formação
da prole. A princípio, a junção entre homem e mulher era vista com uma necessidade
específica, com fins de procriação e de aumento de pessoas geradas, que durante
sua juventude serviriam aos exércitos de seus respectivos países. Face esse
propósito, a prole do sexo masculino era mais aguardada que a feminina, visando o
fortalecimento dos exércitos, novas conquistas e a segurança da nação.
Como passar do tempo, tal entendimento foi substituído pelos ideais de
continuidade do instituto familiar, compondo-se a família e o casamento para os fins
de perpetuação da espécie com o nascimento de filhos.
2.1 Evolução do conceito de família
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A família, conforme Lobo (2011) ocorreram intensas mudanças ao longo do
século XX, principalmente no que diz respeito à formação familiar. O estado, antes
distante, passou a demonstrar interesse pelas relações familiares, expandido assim
sua proteção cace as novas possibilidades de interação desse instituto, o qual
concebe valores e tendências que se materializam a despeito da lei.
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Segundo Gomes (2002) para compreender mais facilmente os traços de sua
organização atual, faz-se conveniente acompanhar seu progresso utilizando-se da
classificação de sociologia italiana que as divide nas fases pré-industrial, revolução
industrial e capitalismo avançado.
Na fase pré-industrial, ao papel da família consiste, nessa
perspectiva,
no
exercício
de
atividade
produtiva,
inconfundível. O grupo familiar produzia praticamente tudo
quanto consumia. [...]. Dessa função básica resultavam em
determinadas condições sociais e a execução de certas funções
institucionais sob chefia autocrática, como a proteção,
assistência, educação e aprendizado da prole. (GOMES, 2002,
P. 17).
Na fase da revolução industrial, a família deixa de exercer a
atividade produtiva. A produção doméstica é substituída pela
produção Fabril. Nos primeiros tempos, o trabalho das
mulheres e dos menores nas fábricas chega a anular, como diz
L Balbo, a própria realidade da vida familiar. Modificando-se,
afinal, seu papel. (GOMES, 2002, p. 17).
Na fase do capitalismo avançado, a organização da família
caracteriza-se pela ampliação das tarefas de satisfação das
necessidades dos seus membros e pela institucionalização das
atividades e da lista de prestação para satisfazê-las [...]. Muitas
prestações que eram próprias da família passaram a ser
executadas por terceiros. (GOMES, 2002, p. 18).
Importa salientar que a respeito da sua composição, a mudança foi grande,
visto que a família se reduziu os cônjuges e a prole. Segundo Gomes (2002) essa
modificação na estrutura familiar que representa a passagem da grande família para
família nuclear teve repercussões importantes, podendo-se afirmar que a mudança
não é apenas quantitativa, mas também qualitativa, visto que a carga da criação da
prole representa uma exigência cada vez mais crescente.
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Os poderes tradicionais do chefe de família são encurtados, o homem não é
mais a cabeça da casa, mulher reparte com cônjuge o comando da família. São
muitas as proibições e autorizações. Ambos têm de agir em conjunto, pois o poder
marital praticamente deixou de existir. (GOMES, 2002).
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"Outro é hoje o padrão do comportamento dos membros de uma família
nuclear não mais marido tirano, uma mulher submissa e filhos aterrados". (GOMES,
2002, p. 18). Percebe-se então, que o ambiente familiar fica mais descontraído e
seus entes movem-se com mais liberdade e compreensão um do outro.
Com efeito, apesar das mudanças da formação do grupo familiar atual
Constituição Federal não deixa de amparar as mais diversas novas formas de famílias
com o intuito de respeitar e preservar o princípio da dignidade da pessoa humana,
pois a própria, em seu artigo 226, diz que "a família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado."
Nestes termos, segundo Gonçalves (2012), percebe-se, que não importa o
aspecto em que a família é analisada, ela sempre aparecerá como indispensável e
sagrada, que vai fazer jus a mais ampla proteção do Estado.
Ao conceituar a família, deve-se ressaltar sua diversificação. "em sentido
genérico e biológico, considera-se família o conjunto de pessoas que descendem de
tronco ascentral comum" (PEREIRA, 2014, p. 49). Na acepção de Gomes (2002)
família é um grupo formado pelos consortes e pelos filhos.
Segundo Pereira (2014, p.49) de acordo com a tradição, a família era sopesada
no seguinte rol; a) princípio da autoridade; b) efeitos sucessórios e alimentares; c)
implicações fiscais e previdenciárias; d) patrimônio estrito sensu, era restrita ao grupo
formado por pais e filhos. Aí se desempenhavam comando paterno e materno,
participação na educação, direção para a vida profissional, estudo do espírito, era
possível ainda adquirir bons ou maus hábitos que influenciariam na proteção social
do indivíduo. Logo, perpetrava e ampliava o princípio solidariedade doméstica e
cooperação recíproca.
Consoante Lobo (2011) a família patriarcal, que a legislação civil brasileira
adotou como modelo desde a Colônia, o Império e durante boa parte do século XX,
entrou em conflito, culminando como sua ruína, no plano jurídico através dos
princípios inseridos pela Constituição de 1988.
Como a crise é sempre o prejuízo dos alicerces de um paradigma em virtude
do aparecimento de outro, a família atual está matrizada em um modelo que
esclarece sua função atual: a afetividade. Assim, enquanto existir afeto exigir a família
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unida por laços de liberdade e responsabilidade, e desde que firmado na simetria, na
colaboração, na comunhão de vida.
Dessa forma, segundo Lobo (2011) sendo constituída em fundamentos tão
frágeis, família moderna passou a ter amparo do Estado, constituindo esse amparo
um direito subjetivo público, oponível ao próprio Estado e a sociedade. Tal proteção
é hoje em dia, princípio globalmente adotado na maior parte das Constituições dos
países, independentemente do sistema político ou ideológico.
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De acordo com Lobo ( 2011) desde sempre foram atribuídas a família, ao
longo da história, funções variadas a saber, religiosa, política, econômica e
procracional. Como já foi dito, seu arcabouço era patriarcal, legitimando o exercício
do poder marital sobre a mulher e sobre os filhos pátrio poder.
"As funções religiosas de política praticamente não deixaram traços na família
atual, mantendo apenas interesses históricos, na medida que a rígida estrutura
hierárquica foi substituída pela coordenação e comunhão de interesses e de vida"
(LOBO, 2011, p. 18)
"Por seu turno, a função econômica perdeu o sentido, pois a família não é mais
unidade produtiva nesse seguro contra a velhice, cuja atribuição foi transferida para
a Previdência Social". (LOBO, 2011, p. 19)
No que diz respeito a função procracional, sob a ótica de Lobo (2011),
intensamente influenciada pela tradição religiosa, também foi arrasada pelo amplo
número de casais sem filhos, seja por escolha, o pretexto da prioridade da vida
profissional, ou ainda em razão da infertilidade.
Dessa forma, "essas linhas de tendências enquadram-se no fenômeno
jurídico- social denominado repersonalização das relações cíveis, que valoriza o
interesse da pessoa humana mais do que suas relações patrimoniais" (Lobo. 2011. p.
22)
Percebe-se então que ao longo dos anos a família se vai adequando de
acordo com as necessidades dos entes familiares.
3. TRANSFORMAÇÃO DO PÁTRIO PODER NO PODER FAMILIAR
Segundo Pereira (2012) a necessidade de conduzir as ações humanas fez
com que uma história fosse importante conferir aos pais domínios suficiente para
que os mesmos pudessem ter o poder de guiar e resguardar as condutas dos
membros da família. Em razão do papel exercido pelos genitores no seio da família,
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é, obviamente a sua atribuição não caminhar em sentido contrário as necessidades
dos seus filhos, pois do contrário, tal comportamento seria uso ilegítimo do poder
que lhe é conferido.
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Neste sentido, os poderes exercidos pelos genitores face a sua prole sofrem
limitações, as quais são conferidas conforme avaliações e determina-se se a conduta
é ou não benéfica para o filho. Observa-se então que a orientação dos pais constitui
uma diretriz fundamental no desenvolvimento dos seus filhos.
"Daí porque não raras vezes é perceptível identificar um indivíduo que cresceu
sem o apoio, cooperação, dedicação e o amor comuns em uma família bem
estruturada, pelo próprio comportamento que um abandonado assume no meio
social" (PEREIRA, 2012, p. 69)
Conforme Gagliano e Filho (2012) a expressão pátrio poder adveio do
Código Civil de 1916 que dispunha, em seu artigo 379 que os filhos legítimos, ou
legitimados, os legalmente reconhecidos e os adotivos estariam sujeitos ao pátrio
poder, enquanto menores.
Para Gomes (2002) o instituto do pátrio poder deriva de uma obrigação
natural. O ser humano, precisa, durante a sua infância, de quem ensine, ajude e
proteja, preserve e vigie seus interesses em suma, tenha sobre sua administração sua
pessoa e seus bens.
O Código em comento, segundo Dias(2011) garantia o pátrio-poder
somente o marido como chefe da sociedade conjugal. Somente como sua falta ou
impedimento, é que esse poder passava para a mulher e, dessa forma ela exerceria
o pátrio poder com relação a sua prole. Tão cruel era a discriminação que, vindo a
viúva contrair matrimônio novamente, perdia o pátrio poder com relação aos filhos,
independentemente da idade deles.
Lobo (2011) diz que no decorrer do século XX, o instituto transforma-se, visto
que acompanha a evolução das relações familiares, afastando-se da função voltada
ao interessado chefe da família, para então constituir um múnus, em que ressaltam
os deveres.
Com o advento do Código Civil de 2012, a matéria foi aperfeiçoada, deixando
para a expressão de cunho machista, consagrando assim a expressão poder familiar.
"A denominação ainda não é a mais adequada, porque mantém a ênfase no
poder. Todavia, é melhor que a resistente expressão " pátrio poder", mantida
inexplicavelmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, somente derrogada
com o Código Civil (LOBO. 2011, p. 295)
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O poder familiar "é o exercício da autoridade dos pais sobre os filhos no
interesse destes. Configura uma autoridade temporária, exercida até a maioridade
ou emancipação dos filhos" (LOBO, 2011, p.295). Nesse sentido Gagliano e Filho
(2012) afirma que se pode conceituar o poder familiar como um complexo de direitos
e obrigações reconhecidas aos pais, em razão dos limites da autoridade parental que
exerce em face dos seus filhos enquanto menores e incapazes.
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Assim, nas palavras de Lobo (2011), o poder familiar passa ser mais dever do
que poder sobre os filhos se transformou em múnus, concebido com
responsabilidade legalmente atribuída alguém, devido a certas situações que não se
pode esquivar.
3.1 Exercício do Poder familiar
No que diz respeito ao exercício do Poder familiar deve-se ter presente o seu
conceito de conjunto de direitos e deveres tendo por finalidade o interesse da
Criança e do Adolescente. (LOBO, 2011, p. 302)
O Código Civil de 2002 em seu artigo 1634 elenca nove portas e de
competência dos pais quanto a pessoa dos filhos menores, vejamos:
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: (Redação dada pela Lei nº
13.058, de 2014)
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei
nº 13.058, de 2014)
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do
art. 1.584; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
(Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem
ao exterior; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem
sua residência permanente para outro Município; (Redação
dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
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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; (Redação dada
pela Lei nº 13.058, de 2014)
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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; (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014)
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; (Incluído
pela Lei nº 13.058, de 2014)
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços
próprios de sua idade e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058,
de 2014)
Na concepção de Maria Berenice Dias “nesse extenso rol não consta o que
talvez seja o mais importante dever dos pais com relação aos filhos o dever deles de
dá amor, afeto e carinho. A missão constitucional dos pais não se limita a vertentes
patrimoniais (DIAS, 2013, p. 429). O rol dos deveres inerentes ao poder familiar
também não faz alusão expressa aos deveres conferidos aos pais pela Constituição
Federal (artigo 227 e artigo 229) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigo
22). Dessa forma, as obrigações e direitos previstos pela lei civil somam-se a todos
os outros provenientes do Poder familiar.
No tocante a educação dos filhos, Paulo Lobo apresenta o conceito amplo
sobre a tema.
A noção de educação é a mais larga possível. Inclui a educação
escolar formação moral, política, vida religiosa, profissional,
cívica que se dá em família em todos os ambientes que
contribui para a formação do filho, como pessoa em
desenvolvimento. Ela inclui, ainda, todas as medidas que
permitam filho aprender a viver em sociedade. A educação ou
formação moral envolve a elevação da consciência e abertura
para os valores. (LOBO, 2011, p. 303).
Observa-se então que, cabe aos pais não só escolha do tipo de educação
escolar que é o mesmo para os seus filhos, são eles que irão escolher se o ensino
será público-privada, que tipo de orientação pedagógica religiosa, o modelo escolar
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mais adequado que seus filhos terão, mas também lhes compete contribuir para o
desenvolvimento do filho no seio do instituto familiar.
4. DANO MORAL: CABIMENTO DECORRENTE DO ABANDONO AFETIVO NAS
RELAÇÕES PATERNO-FILIAL
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O presente trabalho de pesquisa se propõe a estudar o dano moral e seu
cabimento decorrente do abandono afetivo nas relações paterno-filiais, causando
prejuízo ao desenvolvimento sócio-afetivo daquele que deveria estar sob o manto
da proteção familiar.
Para tanto, cabe-nos numa primeira intervenção, compreender o dano moral,
embora cercado de celeumas e controvérsias jurídicas no mundo atual, é um instituto
jurídico dos mais antigos.
Segundo Melo, existem fragmentos claro do dano moral no Código de
Hamurabi, Código de Manu e Código e Ur-Nammu:
Retrocedendo no tempo, vamos encontrar os primeiros
registros que nos dão conta a história acerca de legislação que
viesse disciplinar o dano e sua reparação, no sistema codificado
e leis, promulgada pelo Rei da Babiblônia, por volta do século
XXIII a.C, denominado de Código de Hamurabi. (...)
Pesquisando no tempo, vamos encontrar fragmento de outras
leis que contemplavam a possibilidade de reparação do dano,
tais como Código de Manu que, à semelhança do Código de
Hamurabi, previa a repação a uma lesão em valor pecuniário.
Da mesma forma o Código de Ur-nammu, cujos fragmentos, à
semelhança da |Lei das XII Tábuas, exprimira preocupações em
coibir a vingança pessoal, substituída que era pela ação
repressora do Estado, representando à época pela figura do
monarca (MELO, 2011, p. 3-4)
Nesse sentido, o dano moral sempre sofreu alusões conceituais,
merecidamente amplificado no processo de evolução da sociedade. Atualmente o
dano moral encontra definições dos mais variados tipos, entretanto, os autores
convergem para concordância do dano moral causa uma lesão a identidade dos
indivíduos, ocasionando angustia, vexame ou humilhação.
Conforme Melo apud Silva, pode-se conceituar o dano moral como:
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São definidos como sendo as lesões sofridas pelo sujeito físico
ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal,
entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao
patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja
suscetível de valor econômico (MELO apud SILVA, 2011, p.6)
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Na visão de Melo apud Cavalieri Filho:
O dano moral, à luz da Constituição Federal vigente, nada mais
é que a violação do direito de igualdade. Definindo melhor o
alcance do preceituado, esclarece que – hoje o dano moral não
mais se restringe a dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua
tutela a todos os bens personalíssimos – os complexos de
ordem ética-, razão dessa natureza imaterial, o dano moral é
insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser
compensado com a obrigação pecuniária importa ao causador
do dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma
indenização (MELO apud SERGIO CAVALIERI FILHO, 2011, p.6)
Seguindo a orientação constitucional, percebe-se que o dano moral no Brasil
pode ser estudado em dois períodos distinto: antes e depois da Constituição Federal
de 1988.
A referência do dano moral antes da CF/99 advém do Código Civil de 1916,
prescrita no artigo 76, “in verbis”
Artigo 76. Para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter
legitimo interesse econômico, ou moral.
Parágrafo único. O interesse moral só autoriza a ação quando
toque diretamente ao autor, ou à família.
(...)
Artigo 1547. A indenização por injúria ou calunia consistirá na
reparação de dano que delas resulte ao ofendido.
Artigo 1548. A mulher agravada em sua honra tem direito a
exigir do ofensor se este não puder ou não quiser reparar o mal
pelo casamento, um correspondente à condição e estado da
ofendida.
(...)
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Pós Constituição de 1988, o legislador eleva ao status constitucional,
precisamente no artigo 5º, os incisos V e X, a expressa previsão de indenização por
dano material, dano moral, dano a imagem, pondo fim à discussão sobre cabimento
e não cabimento do dano moral.
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O legislador constitucional traz a proteção a dignidade da pessoa humana de
princípio constitucional, chegando a conclusão que não há limites para indenizar. E
com isso, as leis infraconstitucionais trataram de proteger e regular as relações
familiares a partir da ordem maior.
Consoante Braga (2014), o ordenamento jurídico brasileiro prevê no artigo 22
do Estatuto da Criança e do Adolescente a prática do abandono, definindo-o como
a conduta dos pais que deixam, sem justa causa de prover sustento, guarda e a
educação dos filhos menores. Já o artigo 23 do Estatuto em comento, como já foi
dito, institui que a falta ou carência de recursos não caracteriza, por si só abandono
de uma criança ou adolescente, não podendo assim servir de fundamento para a
decretação da perda ou suspensão do poder familiar, pois se existir afeto e cuidado,
o menor não é considerado abandonado, independente da precariedade financeira
e que se encontra a família.
Por seu turno, segundo Braga (2014) o Código Penal brasileiro tipifica o
abandono como delito, de duas formas: abandono material (artigo 244); e abandono
intelectual (artigo 246). O abandono material configura-se, quando alguém deixa
injustificadamente, de fornecer o sustento do cônjuge, filho menor de 18 anos ou
inapto para o trabalho. já o abandono intelectual, ocorre quando alguém deixar
injustificadamente, de prover a educação primária do filho em idade escolar.
Deste modo, de acordo com Braga (2014) observa-se que o abandono afetivo
se caracteriza devido o distanciamento ou ausência afetiva dos genitores no convívio
com sua prole. Esse distanciamento ocorre mais comumente, após a dissolução do
casamento ou da união estável, momento em que os filhos passarão a residir apenas
com um dos genitores, em geral com a mãe que terá a guarda denominada
uniparental.
Cuida-se de tema um tanto quanto delicado, uma vez que é muito difícil a
justiça obrigar um pai ou a mãe amar, dar afeto e atenção a sua prole, além do mais
é complicado estabelecer um valor pela ausência desse afeto na relação entre pais e
filhos, bem como Expresso Paulo Lobo:
São casos difíceis com ponderáveis razões em cada
lado. Entendemos que o princípio da paternidade responsável
estabelecido no artigo 226 da Constituição não se resume ao
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cumprimento do dever de assistência material. Tem assistência
moral, aqui é o dever jurídico cujo descumprimento pode levar
a pretensão indenizatória. O artigo 227 da Constituição
confere à criança e ao adolescente os direitos " com absoluta
prioridade", oponíveis à família - inclusive ao pai separado- a
vida, a saúde, a educação, ao lazer, a dignidade, ao
respeito e a convivência familiar, que são direitos de conteúdo
moral, integrantes da personalidade, cuja a rejeição provoca
dano moral (LOBO, 2011, p. 313)
Ressalte-se que a própria Constituição Federal, garante aos filhos o subsídio
material, abrangendo neste afeto, o qual é o direito dos filhos, mesmo depois da
separação dos pais, de ter um convívio familiar que lhe permita o desenvolvimento
saudável e harmonioso, e que quando esta convivência for dificultada surge então a
obrigação daquele que lhe causou danos de repará-lo mediante indenização.
De acordo com Pereira (2012) apesar de não existir, ainda, uma lei específica
sobre o tema, uma vez reconhecido o dever de indenização por abandono moral,
resta cabalmente acatado artigo 1634, incisos I, II do Código Civil, que impõe que
o dever dos pais não se limita a obrigação de sustentar, visto que existe, também, o
compromisso de dirigir a criação e educação, bem como dever de tê-los em sua
companhia e guarda.
O dever de sustento corresponde então, uma obrigação de
cunho eminentemente material. Não exaure, nem supre as
obrigações afetivas que os pais assumem dele concepção dos
filhos. Aliada a esta atribuição, portanto, subsiste a
responsabilidade de promover a formação emocional do filho,
porque o desenvolvimento humano pleno não prescinde de
amor. Um filho carente de recursos financeiros, não obstante
a pobreza material, pode ser um homem digno e equilibrado
nas suas relações intersubjetivas, mas aquele que é vítima de
falta de afeto e atenção possui carências que não podem jamais
ser supridas, nem mesmo por quem as deu causa. (PEREIRA,
2012, p. 70).
Portanto, segundo Pereira (2012), a condenação do genitor ausente a
indenizar o filho abandonado seria uma forma de aperfeiçoar as relações familiares
e sociais, visto que inicialmente, comprovaria ao genitores que seu dever não se
limita o sustento, despertando-lhes a consciência do seu papel social no Instituto
familiar, e, em contraprestação, haveria formação de indivíduos mais equilibrados
nas suas relações sociais e mais conscientes das posturas que adotam na sociedade.
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No que se refere a indenização Gagliano e Filho esclarecem:
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Logicamente, dinheiro nenhum efetivamente compensa a
ausência, a frieza o desprezo de um pai ou de uma mãe para o
seu filho, ao longo da vida. Mas é preciso se compreender que
a fixação dessas indenização tem um acentuado e necessário
caráter punitivo e pedagógico na Perspectiva da função social
da responsabilidade civil para que se não consagra o paradoxo
de se impor ao pai ou a mãe responsável por esse grave
comportamento danoso( jurídico e espiritual), simplesmente, a
" perda do Poder familiar", pois, se assim for, para o genitor
que o realiza, é suposta sanção repercutiria como verdadeiro
favor. (Gagliano e Filho, 2012, p. 773)
Deste modo, observa-se que a indenização por dano moral decorrente do
abandono afetivo dos pais face os filhos tem haver com punição financeira, visto que
para aqueles genitores que não participam da vida dos filhos lhes dando os
ensinamentos primordiais para o desenvolvimento adulto sadio e livre de qualquer
perturbação psicológica, pois a perda do poder familiar, significaria tão somente que
este está livre de qualquer obrigação com o filho.
Maria Berenice Dias aponta ainda:
Claro que o relacionamento mantido sob pena de prejuízo
financeiro não é a forma mais correta de se estabelecer um
vínculo afetivo. Ainda assim, mesmo que o pai só visita o filho
por medo de ser condenada a pagar uma indenização, isso é
melhor do que gerar no filho sentimento de abandono. Ora, se
os pais não conseguem dimensionar necessidade amar e
conviver com os filhos que não pediram para nascer, imperioso
que a justiça imponha coactamente essa obrigação. (DIAS,
2011, p. 462)
Devido ao abandono afetivo sofrido, "filhas passaram a pleitear perante o
poder judiciário a condenação dos pais ao pagamento de indenização pelos danos
morais, emocionais e psíquicos, decorrentes da falta de convívio da falta de afeto nas
relações paterno-filiais de natureza biológica". (BRAGA, 2014, p. 07). Portanto, "
abandono afetivo nada mais é que o inadimplemento dos deveres jurídicos de
paternidade. (LOBO, 2011, p. 312).
4.1 Responsabilidade Civil decorrente do abandono afetivo- paterno-filial
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O direito de Família, ao longo dos tempos vem sofrendo inúmeras mudanças
principalmente após o advento da Constituição Federal de 1988, quando o Estado
passou a ampliar a proteção nas relações familiares, visto que a margem dessa
mudança surgiu à convivência familiar com base no afeto, tornando-se a função
básica da família contemporânea.
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Um dos primeiros julgamentos a respeito do tema de forma favorável foi no
Rio Grande do Sul em 2003, a qual foi reconhecida uma indenização pra uma filha
abandonada de forma afetiva aos 10 anos de idade:
(...) a educação abrange não somente a escolaridade, mas
também a convivência familiar, o afeto, amor, carinho, ir ao
parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer
paradigmas, criar condições para que a criança se autoafirme.
Desnecessário discorrer acerca da importância da presença do
pai no desenvolvimento da criança. A ausência, o descaso e a
rejeição do pai em relação ao filho recém-nascido ou em
desenvolvimento violam a sua honra e a sua imagem. Basta
atentar para os jovens drogados e ver-se-á que grande parte
deles derivam de pais que não lhe dedicam amor e carinho;
assim também em relação aos criminosos. De outra parte se a
inclusão no SPC dá margem à indenização por danos morais,
pois viola a honra e a imagem, quanto mais a rejeição do pai.
(processo n.º 1.030.012.032-0, 2º Vara da Comarca de Capão
da Canoa, RS, juiz Mario Romano)
Destarte, não se pode falar em responsabilidade civil decorrente do abandono
afetivo sem citar o voto da Ministra Nacy Andrighi, que bem esclarece o tema ora
debatido:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.242-SP (20090193701-9)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMILIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHA
HAVIDA DE RELAÇÃO AMOROSA ANTERIOR. ABANDONO
MORAL E MATERIAL. PATERNIDADE RECONHECIDA
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DA PENSÃO ARBITRADA EM
DOIS SALÁRIOS MINIMOS ATÉ A MAIORIDADE. ALIMENTANTE
ABASTADO E PRÓSPERO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) Aqui não se fala ou se
discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar,
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que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de
gerarem ou adotarem filhos.
O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes
legais, sintuando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade
da precisa materialização, no universo meta-jurídico da
filosofia, da psicologia ou da religião.
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O cuidado, distintamente, é destinado por elementos objetivos,
distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e
comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação
de ações concretas: presença; contatos, mesmo que não
presenciais; ações voluntárias em favor da prole; comparações
entre o tratamento dado aos demais filhos – quando existirem
-, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à
apreciação do julgador, pelas partes.
Da análise do voto da Ministra, torna-se evidente que apesar de o pai não
poder ser responsabilizado diante da ausência de amor, o cuidado, entretanto, está
fincado no contexto da assistência moral, este sim, passível de mensuração e quando
descumprido, provoca dano moral suscetível de reparação, e como bem assenta
Gonçalves (2012) a obrigação de compensar o dano emana, da existência da
transgressão de um direito e do dano ao mesmo tempo.
Nesse diapasão, segue o entendimento abaixo do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, a qual além de coadunar com a jurisprudência acima delineada, afirma com
ênfase e embasamento que o fato do pai não presta assistência afetiva, certamente
ali estaria cometendo uma conduta ilícita:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ABANDONO
PATERNO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA – NOVA CONFIGURAÇÃO DA ENTIDADE
FAMILIAR – DEVERES DOS PAIS – ART. 227 DA CONSTITUICAO
– ART. 1634, I E II, DO CODIGO CIVIL – A família atual deve se
preocupar com o livre desenvolvimento de personalidade de
cada um de seus membros, sendo um ente funcionalizado,
onde todos têm o objetivo de promover o livre de
desenvolvimento dos demais membros. – Nesse contexto, em
que a família torna-se o centro de cada um de seus
membros, a conduta do pai que abandona seu filho revelase violadora de seus direitos, uma vez que o artigo 227 da
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Constituição inclui no rol dos direitos da criança e do
adolescente a convivência familiar, - O pai que deixa de prestar
assistência afetiva, moral e psicológica a um filho, violando seus
deveres paternos, pratica uma conduta ilícita, ensejadora de
reparação do campo moral. (TJMG – APELAÇÃO CIVIL Nº
1.0251.08.026141-4/001 – COMARCA DE EXTREMA – RELATOR:
DES. ALVIMAR DE ÁVILA)
Ademais, apesar do fato que o Judiciário não possa obrigar um pai a amar seu
filho, por outro lado, deve puni-lo pela ausência da sua formação, por quando houve
a obrigação de agir, a omissão deve ser repreendida, ainda mais quando dela resulta
dano irreversível, como bem expressa Eddla Pereira:
Assim sendo, quando uma demanda dessa natureza é
proposta, pretende-se não forçar o pai a cumprir um dever que
espontaneamente se nega a exercer- se é que o exercio do
amor pode ser encarado desse modo – quer-se a recomposição
dos danos pelos distúrbios de ordem psicológica causados a
um individuo que não se desenvolveu plenamente por decisão
voluntária de seu genitor, que ao se furtar do seu dever
institucional no contexto de uma entidade familiar estava
consciente dos reflexos negativos da decisão assumida na
formação e educação do seu filho. (PEREIRA, 2012, p. 74-75).
Dessa forma, não deve o Judiciário manter-se inerte perante a intenção de
reparação de um dano tão profundo e injustificável causado pelo próprio genitor,
que normalmente deveria agir de modo à jamais causa dano a sua prole.
5. CONCLUSÃO
A pesquisa atendeu rigorosamente seus objetivos inicialmente traçados,
fazendo-se, portanto, uma alusão inteligente sobre a questão da evolução do
conceito de família, a transformação que ocorrera historicamente do pátrio-poder ao
poder familiar, e por fim, a denotação mais contundente sobre a possibilidade de se
penalizar os pais que abandonam afetivamente seus filhos.
Nesse liame, no decorrer do estudo, discorreu-se incisivamente que os filhos,
quando abandonados afetivamente, podem ingressar na Justiça com o intuito de
requerer indenização por danos morais em face dos pais. Evidentemente que para
que haja esta configuração, é necessário que o filho comprove ter sofrido algum
dano, transtorno ou algo nesse sentido, que de alguma forma foi afetado
diretamente por essa ausência.
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No mais, a pesquisa possibilita que outros operadores do Direito, venham a
pesquisar ainda mais sobre a temática, que notadamente é de grande relevância a
todos, pois sabe-se que casos de abandono afetivo são presenciados cotidianamente
na vida de milhares de pessoas. E claro, o fato da Justiça condenar e punir pode fazer
com que a maioria dos pais pensem e reflitam um pouco mais antes de abandonar
afetivamente o filho.
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RESUMO: O presente trabalho visa analisar a violência obstétrica nos setores
públicos e privados a luz do direito Brasileiro, violência essa, que já é tratada como
uma questão de saúde pública, e que foi se alastrando rapidamente na sociedade
brasileira e em boa parte do mundo, vitimando mulheres e recém-nascido no
momento tão delicado e especial do parto. Nessa perspectiva, objetiva-se em um
primeiro momento, uma explanação, conceitual e exemplificativa desse tipo de
violência, pontuando sobre o direito material violado ao viés da Constituição Federal,
as garantias protecionistas das vítimas, bem como dos direitos tutelados atingidos
pela violência obstétrica, da mesma forma, abordando algumas das principais ações
e programas desenvolvidos por outros países e pelo Brasil voltadas para o seu
enfrentamento. Em seguida, pontuar sobre a responsabilidade dos agentes como o
direito civil, o código de defesa do consumidor e o próprio código de ética dos
profissionais de saúde se debruçam sobre a prática delituosa da violência obstétrica,
assim como o entendimento dos tribunais superiores brasileiros sobre o tema.
Finalmente, verificar a possibilidade de responsabilização penal dos agentes que
comentem as práticas consideradas como violência obstétrica no ordenamento
jurídico brasileiro, haja vista os projetos de lei que tramitam já algum tempo no
Congresso Nacional, tendo como objetivo combater a violência obstétrica, seja por
meio da implantação de políticas públicas, quer seja pela sua criminalização. A
construção metodológica utilizada valeu-se de pesquisas bibliográficas ou
descritivas, a partir de livros, artigos, dissertações, teses e pesquisas estatísticas.
Finalmente, diante da pesquisa feita, percebeu-se uma falha legislativa na proteção
das vítimas de violência obstétrica, uma vez que a inexistência de um tipo penal
específico sobre o tema tem provocado nas vítimas uma sensação de insegurança e
impunibilidade.
Palavras-chave: Direito Civil. Direito penal. Direitos da mulher. Parto humanizado.
ABSTRACT: This paper aims to analyze obstetric violence in the public and private
sectors, with the right to Brazilian law, violence that has already been treated as a public
health issue, and was quickly destroyed by Brazilian society and much of the world,
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victimizing women. and newborns at such a delicate and special time of childbirth. From
this perspective, the objective is at first, a conceptual and exemplary explanation of this
type of violence, punctuation of material violated by the Federal Constitution, as
guarantees of protection of the laws, as well as the protected rights affected by obstetric
violence, Similarly, it addresses some of the main actions and programs advanced by
other countries and Brazil aimed at addressing them. Then point out the liability of
agents such as civil law, or the code of consumer protection and the code of ethics of
health professionals, if there is to address a criminal practice of obstetric violence, as
well as the understanding of higher courts Brazilians on the topic. Finally, check the
possibility of criminal liability of agents who comment on practices such as obstetric
violence in Brazil, there are cases in which the bills that have been pending for some
time in the National Congress, aiming to combat obstetric violence, either in the midst
of implementation. public policy, see your criminalization. A methodological
construction used for bibliographical or descriptive research, from books, articles,
dissertations, theses and statistical research. Finally, in the light of the research, a
legislative flaw in the protection of victims of obstetric violence has been noticed, since
there is no specific type of criminal offense on the subject that has caused a sense of
insecurity and impunity in the victims.
Keywords: Civil Law. Criminal law. Women rights. Humanized birth.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 2.1. CONCEITO. 2.2. Tipos
de violência obstétrica. 2.3. A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E OS DIREITOS HUMANOS. 2.3.1.
Dignidade Humana. 2.3.2. Direito à Saúde. 3. DA RESPONSABILIDADE NOS CASOS DE
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 3.1. Responsabilidade civil e ética dos profissionais de saúde.
3.2. Responsabilidade do setor público. 3.3. Responsabilidade Criminal. 4. ANÁLISE AO
PROJETO DE LEI nº 2.825/2015. 5. CONCLUSÃO. Referências.
1. INTRODUÇÃO
A violência obstétrica engloba todos os tipos de agressões sofridas pela
parturiente durante o trabalho de parto, pós-parto e abortamento. Para muitas
mulheres o parto se transforma em um acontecimento doloroso e traumático,
somado a múltiplas intervenções e direitos violados. Assim, nesse seguimento, devese pontuar que a despeito de ser considerado um tema de interesse de muitos e que
gera bastante polemica com repercussão na sociedade em geral, tem-se que o
resultado de diversas ações de enfrentamento a esse problema, trouxe de forma
positiva uma grande mudança de práticas de cuidado no ciclo gravídico-puerperal
em todo o mundo.
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Todavia, embora nos últimos anos o Brasil tenha avançado na prevenção da
violência obstétrica, pesquisas recentes mostram que uma a cada quatro mulheres
sofre alguma forma de violência durante o parto, seja física, institucional, moral,
sexual, psicológica e verbal, e aproximadamente metade das que abortaram relatam
ter sofrido algum tipo de violência, principalmente no caso de abortos provocados.
Admite-se, porém, que este número possa ser ainda maior, tendo em vista a falta de
conhecimento e informações sobre quais condutas caracterizam esse tipo de
violência.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a violência
obstétrica nas instituições públicas e privadas de assistência à saúde no Brasil, da
mesma forma, o seu impacto diretamente nos direitos e na vida de mulheres e
crianças, para, só assim, chegar a um consenso acerca da possibilidade de tornar essa
conduta penalmente tipificada no ordenamento jurídico brasileiro.
Para isso, faz-se imprescindível, um estudo conceitual sobre a violência
obstétrica, pontuando sobre as diversas práticas consideradas violentas, bem como
realizar um estudo dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela legislação
brasileira às vítimas deste tipo de violência, da mesma maneira, da sua aplicabilidade
prática, com o propósito de se construir uma delimitação das suas diversas formas
para viabilizar a sua abordagem sob o prisma do Direito Penal.
Logo em seguida, pontuar sobre a responsabilidade dos agentes diante de
uma prática considerada violenta, abordando como o direito civil, o código de defesa
do consumidor e o próprio código de ética dos profissionais de saúde se debruçam
sobre a prática delituosa da violência obstétrica, assim como o entendimento dos
tribunais superiores brasileiros sobre o tema. Além disso, discutir sobre o projeto de
lei que tramita no Congresso Nacional, que por sua vez, têm como finalidade o
enfrentamento às práticas consideradas violentas dos profissionais de saúde, a saber,
o Projeto de lei 2825/2015 que propõe a tipificação penal da violência obstétrica
como Crime de Constrangimento Ilegal.
Deste modo, a partir do contexto traçado, serão apresentadas perspectivas
adversas de estudiosos sobre a problemática central supracitada tanto sob o viés
teórico quanto prático, visando, ao final, apresentar uma resposta satisfativa a lacuna
legislativa que, de alguma forma, tem contribuído bastante para a proliferação dessa
violência institucionalmente constituída.
O presente texto divide-se da seguinte forma: no primeiro capítulo trata-se
dos aspectos conceituais da violência obstétrica; as práticas consideradas violentas e
os indicadores no Brasil e no mundo dessa prática delituosa, bem como realizar um
estudo dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela legislação brasileira
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às vítimas deste tipo de violência, da mesma maneira, dos diversos programas e
tratados no combate a essa violência, e da sua aplicabilidade prática. No capítulo
dois aborda-se a sobre a responsabilidade dos agentes diante de uma prática
considerada violenta, abordando como o direito civil e criminal, o código de defesa
do consumidor e o próprio código de ética dos profissionais de saúde se debruçam
sobre a prática delituosa da violência obstétrica, assim como o entendimento dos
tribunais superiores brasileiros sobre o tema. No capítulo três analisa-se sobre o
projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que por sua vez, têm como
finalidade o enfrentamento às práticas consideradas violentas dos profissionais de
saúde, a saber, o Projeto de lei 2825/2015 que propõe a tipificação penal da violência
obstétrica como Crime de Constrangimento ilegal.
2. DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
2.1. CONCEITO
A violência obstétrica é o exercício de técnicas e condutas que desrespeitem
e agridem a mulher gestante durante o parto ou durante a gestação em exames, prénatal, parto e pós-parto. No dia a dia, se considera violência obstétrica os atos
agressivos tanto de forma psicológica quanto física.
De acordo com Mariana Pulhez (2013, p. 22), considera “violência obstétrica
atos e ações danosas praticados contra a mulher em estado de parturiente dentro de
espaços públicos e privados de atendimento à saúde no decorrer do atendimento
médico obstétrico e neonatal”. O tema chamado “violência obstétrica” teve origem
depois de um estudo realizado pelo Dr. Rogério Pérez D’Gregorio, quando exercia o
cargo de Presidente da Sociedade Obstétrica e Ginecologia na Venezuela.
Conforme completa o Dr. Hemmerson Magioni, médico obstetra fundador
do Instituto Nascer, a respeito do tema, explica: "Violência obstétrica ainda é um
conceito em construção. Transita entre o desrespeito humano durante o cuidado ao
nascimento até a prática de condutas médicas sem respaldo científico" (JUSTIÇA DE
SAIA, 2019, online).
Ainda no que tange ao conceito da violência obstétrica, o Blog do Ministério
da saúde “blog da saúde, preleciona o seguinte:
A violência obstétrica é aquela que acontece no momento da
gestação, parto, nascimento e/ou pós-parto, inclusive no
atendimento ao abortamento. Pode ser física, psicológica,
verbal, simbólica e/ou sexual, além de negligência,
discriminação e/ou condutas excessivas ou desnecessárias ou
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desaconselhadas, muitas vezes prejudiciais e sem
embasamento em evidências científicas. Essas práticas
submetem mulheres a normas e rotinas rígidas e muitas vezes
desnecessárias, que não respeitam os seus corpos e os seus
ritmos naturais e as impedem de exercer seu protagonismo.
(BLOG DA SAÚDE, 2017, online)
Portanto, a violência obstétrica é aquela pratica de abuso moral que as
gestantes passam por partes de profissionais que deveriam cuidar e zelar pela
integridade da paciente, esses abusos podem vir de diversas formas, chegando até
ser física, exemplo disso, foi o caso acontecido na cidade de Manaus, onde foi
noticiado nos programas de TV onde o médico obstetra deu tapas na parte intima
da paciente gravida, vejamos sobre o caso:
“A adolescente de 16 anos que foi vítima de violência obstétrica
por um médico da rede estadual de saúde do Amazonas, em
maio de 2018 na Maternidade Balbina Mestrinho, em Manaus,
ficou traumatizada com o ocorrido e não pretende mais ter
filhos. A informação foi confirmada pela irmã da vítima, durante
entrevista exclusiva ao Portal A Crítica, na manhã desta quartafeira, do dia 20 de fevereiro de 2019. O vídeo que mostra a
adolescente sendo violentada ganhou repercussão nas redes
sociais, mas foi gravado antes do parto. Nas imagens é possível
ver o médico, identificado como Armando Andrade Araújo,
batendo nas virilhas da paciente em trabalho de parto.
Segundo a irmã da então gestante, que preferiu não se
identificar por temer represálias, o médico violentou a irmã de
forma física e psicológica”. (ACRITICA, 2019, online)
Sendo assim, casos como esse são raros de serem denunciados, porque
muitas das pacientes são hipossuficientes e acreditam que por se tratar muitas das
vezes de médicos, as denúncias não resultariam em nada.
Nas palavras de Briena Andrade (2014, p. 01) complemeta a informação de
da autora Mariana Pulhez ao relatar que os atos de violência obstétrica são ações
praticados “por profissionais da saúde no que concerne ao corpo e aos processos
reprodutivos das mulheres” por intermédio do “abuso de ações intervencionistas,
medicalização e transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos”.
É sabido que o parto aumenta o estado emocional da mulher gravida, ou
seja, as mulheres ficam com os hormônios a flor da pele, sensíveis, portanto, a mesma
precisa de cuidados especiais por parte de toda equipe medica que a acompanha, e
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ao proporcionar esses devidos cuidados, trazendo uma experiência do parto seja de
um momento especial para a mulher que se torna mãe e para a criança que dá seus
primeiros suspiros de vida. Contudo, analisa-se que neste momento tão especial para
a nova família a mulher e a criança são submetidos a certas situações de desabono e
agravo a suas personalidades objetiva assim como subjetiva.
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Estas formas de violência são construídas no ambiente hospitalar,
geralmente praticadas por agentes de saúde que acompanham as pacientes, ou por
médicos obstetras, por clínicos gerais, enfermeiros, pediatras e até técnicos de
enfermagem, que diminui em o estado que a mulher se encontra, que humilham e
debocham, tudo isso é considerado violência obstétrica. Porém, há formas
especificas que caracterizam a violência obstétrica, no próximo tópico os tipos de
violência.
2.2. Tipos de violência obstétrica
No que se refere a violência obstétrica são práticas que realizadas por
profissionais de saúde, no momento do parto, pós-parto ou até mesmo antes do
parto que tem caráter danoso para a mulher, elas pode se manifestar da seguinte
formas: violências institucionais; violências verbais dos profissionais de saúde;
procedimentos desnecessários ou iatrocêntricos; despreparo profissional.
No que tange a característica de violência institucional é “violência
institucional compreende a atuação do profissional de saúde dentro da instituição
de atendimento, atrelando, de certa maneira, sua atuação às condições físicas,
organizacionais e de recursos da mesma”. (CIELLO, 2012, p. 51)
Conforme preleciona Silva referente ao tema, caracteriza-se como violência
verbal aquelas expressões que desqualificam e ofendem a integridade moral da
gravida, como: “Na hora de fazer não gritou! Quem entrou agora vai ter que sair! É
melhor seu marido não assistir o parto, senão ele ficará com nojo de você!” (2014, p.
823)
Essas humilhações desrespeitam a dignidade moral da mulher gestante,
trazendo traumas pelo resto da vida, uma vez que a mulher se sentirá envergonhada
e violada moralmente, afastando aquele momento especial que é a gravidez.
A violência obstétrica, parte desde humilhações verbais feitas por enfermeiros
e médicos como até violência física, uma das mais atuais violência obstétrica, são os
procedimentos desnecessários na hora do parto, são dois procedimentos que mais
ocorrem e denigre a mulher, sendo eles: a episiotomia (mutilação genital para alargar
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a vagina); e, “ponto do marido” (sutura em que o médico fecha um pouco mais a
vagina da mulher para preservar o prazer do marido).
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No que tange sobre a episiotomia a coordenadora do programa fórum de
mulheres no Espirito Santos, em sua obra preleciona Kondo (2014, 2 a 3):
É um corte na vulva e na vagina feito com uma tesoura ou
bisturi comumente chamado de “pique” ou “episio”. É um
procedimento cirúrgico realizado rotineiramente no parto
vaginal. A episiotomia pode provocar vários problemas, alguns
deles muito graves, ainda que raros. A episiotomia de rotina
(praticada na maioria dos partos vaginais) pode causar maior
perda de sangue, mais dor durante o parto, hematoma, maior
risco de laceração do ânus (que pode causar incontinência
fecal) (...)
Vale ressaltar, que a episiotomia é uma cirurgia realizada sem o consentimento
da mulher, vejamos nas palavras de Cariny Ciello (2012, p. 80):
No Brasil, a episiotomia é a única cirurgia realizada sem o
consentimento da paciente e sem que ela seja informada sobre
sua necessidade (indicações), seus riscos, seus possíveis
benefícios
e
efeitos adversos. Tampouco se informa à mulher sobr
e as possibilidades alternativas de
tratamento. Desse
modo, a prática de episiotomia no país contraria os preceitos
da Medicina Baseada em Evidências.
Já o segundo procedimento inconveniente é denominado de “ponto do
marido”, um método que o médico cirurgião costura, no intuito de fechar mais a
vagina para proporcionar melhor prazer ao marida da gestante, nas futuras relações
sexuais. Essa pratica é totalmente desnecessária e machista, uma vez, que para o
médico a mulher ao ter o filho em parto normal fica “frouxa” e consequentemente
não dará mais prazer ao marido. Um absurdo, afinal as mulheres não vivem para
satisfazer homens, mesmo sendo seu marido.
Outra pratica bastante comum nos partos de mulheres e que é considerado
uma violência obstétrica gravíssima é a Manobra de Kristeller, de acordo com
pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, cerca de 25% das gestantes
brasileiras relatam ter sofrido violência obstétrica - parte delas devido à Manobra de
Kristeller, que já foi banida pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) (CRESCER, G1, online).
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Essa pratica é considerada bastante agressiva, e consiste em apertar a parte
superior do útero para facilitar (e acelerar) a saída do bebê, o que pode acarretar
lesões graves, como deslocamento de placenta, fratura de costelas e traumas
encefálicos. Segundo o portal G1 (2017, online) relata que no Guia dos Direitos da
Gestante e do Bebê, publicado pelo Ministério Público, Ministério d a Saúde e Unicef
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), é estabelecido que “não se deve jamais
empurrar a barriga da mulher para forçar a saída do bebê (manobra de Kristeller)
porque isso expõe a mulher e o bebê a riscos”.
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Outra violência obstétrica comum e que passa despercebida na realidade
obstétrica brasileira, mas ocorre diariamente é a cirurgia cesárea. A normalização e a
naturalização do procedimento cirúrgico como via de nascimento são tantas, que
hoje é conhecido pelos usuários do sistema de saúde como sendo um parto, mas na
verdade, na classificação adotada no Brasil, a cesárea é um subtipo de parto.
De acordo com Juliana Cardoso (2019, online) “Na rede privada do País, a
média de cesáreas fica acima dos 80%. No Sistema Único de Saúde (SUS), as cesáreas
respondem por 41,9%, dos nascimentos, de acordo com o Ministério da Saúde. Ainda
assim, a média nacional permanece alta, pois 55% dos partos realizados são cesáreas,
grande parte desnecessárias, isto é, sem recomendação médica”.
É sabido que a realização de várias cesáreas por uma mesma mulher afeta sua
saúde de forma cumulativa. Por essas razões, a cesárea, como qualquer cirurgia, deve
ser realizada com prescrição médica, e sua recuperação exige muito mais da mulher,
além da anestesia central que aplicada de forma errada pode causar diversos
problemas.
De acordo com o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) recomenda que a taxa de cesáreas não ultrapasse 15%. Sendo assim o Brasil
é campeão em realizar cesárias desnecessárias, também chamadas de cesáreas
eletivas, diversas ONG’s em prol de causas feministas lutam diariamente para a
banalização do parto humanizado, e redução das cirurgias de cesáreas, fazendo que
as mulheres se conscientizem e busquem seus direitos de possuir um parto saudável
e humanizado, que exercem o direito de escolher como e onde terá seu filho.
Possuem também outros modos de violência obstétrica praticadas pelos
profissionais de saúde, de acordo com Cariny Ciello (2012, p. 90) “realizar o exame
de toque de forma dolorosa; negar algum tipo de alívio para dor; gritar, humilhar,
bater ou empurrar a paciente; não informar o procedimento que está realizando;
assediar sexualmente”.

1027

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Segundo um levantamento encomendado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e feito em 34 países identificou os sete tipos de violência obstétrica e
maus-tratos que podem acontecer durante o parto, sendo eles: Abuso físico (bater
ou beliscar, por exemplo); Abuso sexual; Abuso verbal (linguagem rude ou dura);
Discriminação com base em idade, etnia, classe social ou condições médicas; Não
cumprimento dos padrões profissionais de cuidado (por exemplo, negligência
durante o parto); Mau relacionamento entre a gestante e a equipe (falta de
comunicação, falta de cuidado e retirada da autonomia); Más condições do sistema
de saúde (falta de recursos) (LARA DEUS, 2018, online)
Sendo assim, o despreparo profissional acarreta nas práticas de violência
obstétrica, visto que o parto é um momento que tem que ser especial para a mulher,
onde a gestante entrega seu momento nas mãos de outras pessoas, que tem a
obrigação de tornar aquele momento menos doloroso.
2.3. A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E OS DIREITOS HUMANOS
Conforme o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 são direitos
aplicáveis à mulher em momento de parturição, direito à saúde, direito à dignidade,
direito à integridade e direito à privacidade, portanto a parturiente deve ser
considerada um sujeito de direitos, que em momento de parto deve ter os elementos
objetivos e subjetivos resguardados.
2.3.1. Dignidade Humana
Conforme o artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que alude
sobre o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana conceitua que o Estado
Democrático de Direito é fundado na dignidade da pessoa humana. Núcleo do
sistema constitucional e do sistema jurídico, político e social, o princípio da dignidade
da pessoa “envolve todos os aspectos da pessoa, seja no seu aspecto exterior, como
na sua individualidade, privacidade e intimidade, assim como o fato de pertencer ao
gênero humano, seu aspecto físico, sua etnia” (SCHIAVI, 2011, p. 50).
Depreende-se que tal princípio traduz-se em matriz essencial da República
Federativa do Brasil, de sorte que representa o reconhecimento do valor do indivíduo
como fundamento de validade harmonizando todo o ordenamento constitucional,
consubstanciando todo arcabouço jurídico. (CANOTILHO, 1998, p. 219).
Para Bulos (2012, p. 509) a dignidade da pessoa humana, funciona como
vetor agregando em torno de si a unanimidade dos direitos e garantias fundamentais
do homem, estatuído na Constituição Federal de 1988. Alvarenga (2013, p. 99)
contribui para o debate ao afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana
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é próprio do gênero humano “em vista a importância e a extensão do princípio da
dignidade humana, como princípio matriz, do qual irradiam todos os direitos
fundamentais do ser humano, vinculando o poder público como um todo”.
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A Constituição Federal de 1988 ao imbuir as normas gerais ao princípio da
dignidade da pessoa humana garante o respeito à condição inata do ser humano, e
ferir esse respeito significa afrontar a matriz do sistema normativo brasileiro, mister
assinalar que ante a instrumentalização obstétrica e neonatal deve ser garantida o
respeito à dignidade da parturiente afim de convalidar os direitos fundamentais do
ser humano.
2.3.2. Direito à Saúde
Nos artigos de 196 ao 200 da Constituição Federal é normatizado o direito à
saúde como garantia fundamental do Estado Democrático de Direito brasileiro, como
dispõe o artigo 196, da CF 88, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Assim, o direito à saúde é um direito fundamental de cunho social, sendo
obrigação do Estado brasileiro garantir o serviço de acesso e atendimento de saúde
à população indistintamente, como especifica o artigo 197 (CF 88), in verbis:
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Sendo assim, é obrigação do Estado brasileiro garantir e suprir as redes de
acesso e atendimento de saúde por que “o conceito de saúde evoluiu, hoje não mais
é considerada como ausência de doença, mas como o complemento do bem-estar
físico, mental e sociais do homem” (MOURA, 2015, p. 10).
No entendimento contemporâneo da OMS sobre o direito à saúde vê-se a
extensão ao direito à saúde sexual e reprodutiva, pois reconhece-se os vínculos entre
o indivíduo e o meio ambiente, porque “a vida sexual possibilita experimentar uma
vida sexual informada, agradável e segura, baseada na autoestima, que implica numa
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abordagem positiva da sexualidade humana e no respeito mútuo nas relações
sexuais” (CORRÊA, 2002, p. 09).
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Com relação a Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher e Convenção Belém do Pará, editada pela Organização dos Estados
Americanos (OEA) em 1994 e ratificada pelo Estado brasileiro em 1995, foi o primeiro
documento internacional sobre violência contra a mulher.
Portanto, a violência obstétrica viola todos os direitos fundamentais já
conquistados pelas mulheres ao longo dos anos, além de violar o direito a saúde, a
integridade e ser uma afronta a Carta Magna, uma vez que a Constituição prevê em
seu texto o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. DA RESPONSABILIDADE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Conclui-se por prática de “violência obstétrica” o ato danoso causado por
agente de atendimento de saúde, seja ele obstetra, clinico geral, pediatra, enfermeiro,
técnico em enfermagem; cometido contra mulher parturiente, onde a vítima
apresenta dano físico e/ou moral.
No que diz respeito a este tema o ordenamento jurídico brasileiro não possui
um diploma capaz de apresentar as normas de comprovação e punição para crimes
cometidos como violência obstétrica, devido a isso, este capítulo apresenta sobre a
responsabilidade civil, penal e ética da violência obstétrica, assim apresentar casos
sobre uma possível ação civil de reparação por danos morais e físicos.
3.1. Responsabilidade civil e ética dos profissionais de saúde
No âmbito civil, o direito civil brasileiro, possui um capítulo que trata sobre
os danos morais, vários autores prelecionam sobre a responsabilidade de reparar
aquele que sofre por qualquer dano, portanto as ações cometidas por médicos e
agentes de saúde que de forma indireta e direta afetam a moral da gestante, devem
indenizar, tais disposições vão desde indenizações por dano moral a respeito de erros
médicos, responsabilidade ética e responsabilidade civil.
Nas palavras do Professor Arnoldo Wald, in Curso de Direito Civil Brasileiro,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 407:
“Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou
na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão causada
a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano
moral é o causado a alguém num dos seus direitos de
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personalidade,
sendo
possível
à
cumulação
responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral”.

da

Sendo, portanto, agasalhadas os direitos e pretensões da mulher violentada,
insculpidos em nossa Lei Magna em seu artigo 5º, incisos V e X c/c e art. 186 e 927
do CC:
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros se 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, assegurando o direito à indenização pelo
dano material ou moral, decorrentes de sua violação”.
Seguindo esse mesmo raciocínio, o autor Sérgio Cavalieri Filho,
desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, preleciona sobre o dano
moral:
“Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida,
independentemente de culpa do agente público que a causou.
O que se tem de verificar é, apenas, a relação de causalidade
entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo
administrado”.
Desta forma, a violência obstétrica, antes era ocultada pelos agentes de
saúdes atuantes na obstetrícia, deixou de ser acobertada e ganhou mídia, pois,
muitas vítimas deixaram de lado o medo e o constrangimento, deixando o
sentimento de inferioridade para trás, e indo em busca de seus direitos e têm
relatado suas experiências e buscado o Judiciário, alertando, assim, outras mulheres,
para que não tenham o momento do parto maculado por intervenções
desnecessárias e tratamentos desumanos.
Desta maneira, muito juízes tem como entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, bem como do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, in
verbis:
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A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
responsabilidade dos hospitais e clínicas, é objetiva em relação
aos danos causados por seus prepostos, dispensada a
demonstração de culpa relativa aos atos lesivos. 4. A Revisão
do valor arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso
especial, somente é possível nas hipóteses em que a verba se
mostrar ínfima ou exagerada, contrariando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que, na espécie, não
ocorreu. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp
1155735/SP, QUARTA TURMA, DJe 03/04/2018).
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE RECÉMNASCIDO. M Á PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICOHOSPITALAR DA REDE PÚBLICA D SAÚDE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
DANOS MORAIS. CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. I – Configurada a existência de falha na
prestação do serviço público, cabe ao ente público o dever de
indenizar. Adentrando no caso concreto, fica evidente a
ocorrência de falha na prestação do serviço público, e por
conseguinte o dever de indenizar atribuído ao Estado do
Amazonas, em razão dos danos causados a apelada, por terem
sido oriundos da má prestação do serviço médico (erro médico
por imperícia). II – As provas que constam nos autos são
suficientes para caracterizar a responsabilidade objetiva da
parte apelante, visto que existe o nexo causal entre a má
prestação do serviço público e a morte do recém-nascido,
devendo o Estado ser responsabilizado pelo evento morte, uma
vez que é evidente a presença dos requisitos que configuram a
responsabilidade objetiva, quais sejam; ato ilícito, o dano a
conduta e o nexo causal. III – Destaco que o art. 37, § 6º, da
Constituição Federal de 1988, preconiza que este é responsável
objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. IV – Destarte, sendo contatado o dever de
indenizar do apelante, cumpre-me salientar que a fixação do
quantum indenizatório foi realizado pelo M.M. Juiz conforme
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não
sendo necessário qualquer alteração a verba indenizatória
fixada, mantendo valor estipulado na sentença vergastada. V–
Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Relator (a): Nélia
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Caminha Jorge;Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão
julgador: Terceira Câmara Cível; Data de registro: 06/12/2017).
Segundo a autora Maria Helena Diniz (2003 p.153) que conceitua acerca do
tema:
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O fundamento primário da reparação está no erro de conduta
do agente, no seu procedimento contrário à pré-determinação
da norma, que atine com a própria noção de culpa ou dolo. Se o
agente procede em termos contrários ao direito, desfere o
primeiro impulso, no rumo do estabelecimento do dever de
reparar, que poderá ser excepcionalmente ilidido, mas que, em
princípio, constitui o primeiro momento da satisfação de perdas
e interesses. Esse direito lesado, na perspectiva médico-legal,
consiste no dano corporal (dano pessoal) que aponta para duas
categorias jurídicas: O dano patrimonial ou econômico e dano
extrapatrimonial ou não econômico.
Diante do que foi relatado, o agente de saúde que pratica a violência
obstétrica age com dolo e deve ser responsabilizado pelo dano que causou a outrem.
“A conduta do agente é elemento primário de todo ato ilícito, este ilícito por sua vez,
interessa ao Direito justamente por ofender a ordem jurídica”. (GARCEZ, 2017, p. 20)
O obstetra que vier causar danos ou prejuízos (materiais, morais e/ou
estéticos) a parturiente, neste caso a mulher figurando na posição de paciente e
vítima, durante o exercício laborativo da assistência médica, o Código Civil pátrio
obriga o agente do dano de reparar o agravo causado. Neste sentido a obrigação de
reparar o dano no exercício laboral em saúde decorre da Responsabilidade Civil de
erro médico no momento do parto, onde no sistema jurídico brasileiro essa
responsabilidade civil decorre de três pressupostos, da culpa, do dano e do nexo de
causalidade.
A culpa decorre da necessidade de caracterização da ocorrência do agravo
físico, moral e econômico, quando há a violação de um dever de cuidado, ou a
negligencia ou a imperícia que pode resultar em abusos que trarão prejuízos a
terceiros, no caso da violência obstétrica à parturiente.
Diz o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntaria, negligencia ou
imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A doutrina civilista
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afirma haver três tipos de culpa: 1 – grave: quando a culpa se
nivela ao dolo, no entanto o componente da intenção não é
levado em conta; 2 – leve: decorrente de uma falta de atenção;
3 – levíssima: quando a atenção do agente do dano deveria ser
além daquela do homem médio (BOSIO, 2010, p. 240).
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A análise da culpa em matéria de violência obstétrica é salutar importante,
porque ela aponta para obrigação de reparar o erro médico quando comprovada
violência decorrente de abuso, imperícia e/ou negligencia.
Além do mais, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor –
CDC é o ríspido ao tratar da responsabilidade civil dos profissionais liberais.
Predispõe que para a responsabilização civil desses profissionais deve ser imposta
mediante a culpa destes.
De acordo com o Artigo 14, § 4º do CDC dispõe que:
“A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será
apurada mediante a verificação de culpa”. Em outras palavras,
a obrigação do profissional é uma obrigação de meio, devendo
tal responsabilidade, além de conduta, dano e nexo causal
como requisitos, ser apurada igualmente mediante a culpa, ou
seja, traduz pela teoria do erro do profissional da saúde”
(BRASIL. 1990).
O dano ao lado da culpa é outro elemento matriz da caracterização da
responsabilidade civil em caso de violência obstétrica, porque seu conceito remonta
ao ato de prejudicar ou diminuir o direito à saúde e a reprodução da mulher em
estado de parto, porque entende-se como algo modificador de funções fisiológicas,
emocionais e morais.
De acordo com Diniz (2003, p. 152) preleciona que a aferição do dano pois
será necessária para obrigar o agente indenizar a vítima, uma vez que sem o dano
não há agravo. No caso das práticas de violência obstétrica, o dano é limitado às
formas de desabono e má conduta dos profissionais da saúde em ambiente médicohospitalar, contudo, a extensão do dano é mais profunda não depende à primeira
vista da visualidade do dano, mas do que o dano provocou na subjetividade da
vítima.
A responsabilidade ética dos médicos nos casos de violência obstétrica diz
respeito à ausência de tratamento ético e digno que deveria prestar às pacientes.
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Para alguns profissionais é exigido algumas características para exercer a
função, além de exigir a diplomação, necessitam de habilitação técnica assim como
inscrição nos conselhos, o médico precisa passar por vários processos para estar apto
a exercer sua especialização, mas o médico pode ser responsabilizado por eventuais
erros ou negligencias? De acordo com o art. 14, §4º, do Código do Consumidor,
conceitua sobre a responsabilidade é subjetiva, e como deve ser aplicada:
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Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: §4º A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será
apurada mediante a verificação de culpa.
Cristiano Chaves nos apresenta ainda um questionamento normativo sobre
a aplicação do Código do Consumidor à aplicação do código Civil:
Poder-se-ia perguntar: haveria, normativamente falando,
vantagem para o paciente em se aplicar o CDC, ao invés do
Código Civil, sendo certo que a responsabilidade civil do
médico, nos dois casos, é subjetiva, isto é, depende do
elemento culpa? A resposta afirmativa se impõe. Podemos, sem
pretensão de exaustividade, citar cinco exemplos dessa
vantagem para o consumidor paciente: (a) possibilidade de
inversão do ônus da prova em seu favor (CDC, art. 6º, VIII); (b)
possibilidade de propositura da ação no domicílio do
consumidor (CDC, art. 101, I); (c) prazo prescricional mais
dilatado (CDC, art. 27: cinco nos, e não três, conforme prevê o
Código Civil); (d) deveres de informação, por parte do médico
e instituições de saúde, particularmente severos (CDC, art. 6º,
III; art. 8º; art. 9º; (e) invalidade de cláusulas contratuais que
excluam ou mesmo atenuem o dever de indenizar, em caso de
dano (CDC, art. 51, I)
O Capítulo III do Código de Ética Médica dispõe sobre a responsabilidade
profissional:
Art. 1 Causar dano ao paciente, por ação ou omissão,
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência;
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Art. 2. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições
exclusivas da profissão médica;
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Art. 8. Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo
temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do
atendimento de seus pacientes internados ou em estado
grave;
Art. 9. Deixar de comparecer a plantão em horário préestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto,
salvo por justo impedimento.
Esses artigos ensejam punição administrativa aos profissionais da medicina.
No Código de Ética também consta a vedação ao médico desrespeitar o direito do
paciente ou familiares de poderem escolher as práticas diagnosticadas ou
terapêuticas conforme seu artigo 31, e em seu artigo 33 consta o fato de que em
situações emergenciais o médico não pode omitir cuidados.
Por fim, não podem ser violados tais artigos, caso contrário, estará passivo
de punição.
3.2. Responsabilidade do setor público
Desta forma, muito embora a violência obstétrica não ser praticada pelo
setor público de saúde, este se encontra regida sob a égide da Administração Pública,
no qual o compromisso primordial é oferecer proteção efetiva à maternidade, nos
termos do artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), mediante a adoção de
políticas públicas que propiciem um parto humanizado às mulheres (CORDINI, 2019,
online).
Contudo, na maior parte dos casos, o que se verifica é que o Estado é omisso
aos flagrantes de violência obstétrica, como também ofende aos princípios
constitucionais presentes, o Estado permite a banalização à humanização da
assistência ao parto. Assim como, fecha os olhos e permite indiretamente, através de
seus servidores que “o direito de escolha da mulher durante o processo gestacional
seja cerceado, além de se manter inerte diante dos procedimentos invasivos
realizados à revelia da gestante/parturiente” (CORDINI, 2019, online). Portanto, notase, que há de fato a sua responsabilização pelos atos e, por via de consequência,
pelas faltas cometidas pelos profissionais atuantes no sistema público de saúde.
Vale mencionar que as responsabilidades do Estado vêm dos riscos que a
atividade por si desempenhada e oferece aos administrados, designando ao ente
público o dever de indenizar, sem mencionar a verificação de culpa na ocorrência do
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evento danoso, em atenção à teoria do risco administrativo adotada pelo
ordenamento jurídico pátrio (CORDINI, 2019, online).
Desta forma, o Estado, ou seja, o setor público responde de forma objetiva
pelos danos causados a outrem em sua Administração Pública, em serviços médicos
prestados por hospitais ou demais estabelecimentos públicos de saúde, consagra-se
no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que dispõe:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988).
Embora o Poder Público responda de forma objetiva pela violência obstétrica
verificada na rede pública de saúde, vale ressaltar que é permitido a ajuizar ação
regressiva contra o profissional de saúde que deu causa ao evento danoso, desde
que seja demonstrado que o profissional tenha agido com dolo ou culpa no exercício
de sua função, sendo também permitido também, que a vítima inclua diretamente o
profissional obstétrico no polo passivo da demanda (CORDINI, 2019, online).
3.3. Responsabilidade Criminal
A prática de violência obstétrica, é uma realidade comum que atinge
milhares de mulheres gestantes, em estado puerpério e abortamento em todo o país,
a negligencia medica, a discriminação é realidade de várias mulheres que buscam
amparo no SUS. De acordo com Ricardo Alves de Lima (2019, online) explica:
Muitas das grávidas são adolescentes com gravidez não
planejada (a taxa no Brasil está acima da média, conforme
pesquisa divulgada pela ONU em 2018), outras, que
escolheram o momento certo de sua vida pessoal e profissional
(gravidez após os 35 anos cresce 65% no Brasil, Folha de São
Paulo 13/1/2019), mas todas podem acabar levando para toda
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a vida as marcas negativas desse momento que deverá ser
especial.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

É nítido que o estado de hipossuficiência e ignorância da maioria dessas
mulheres, não as fazem denunciar, por medo e vergonha. O autor ainda continua “Os
índices alarmantes de violência obstétrica devem ser levados em consideração pelos
órgãos de proteção à mulher, sejam administrativos, policiais, do MP ou judiciais”.
(LIMA, 2019, online)
Vale ressaltar, que a violência obstétrica é uma violência contra a mulher, que
os agentes podem responder criminalmente, para Ricardo Alves de Lima (2019,
online), preleciona:
Para o direito penal a violência poderá resultar de atos
intencionais ou culposos. Não seria diferente para o
enquadramento dos atos de violência obstétrica. Não podemos
generalizar que todos os atos obstétricos, muitos dos quais
necessários e urgentes, realizados durante os momentos já
referidos, podem vir maculados com tal impressão negativa.
Mas, procedimentos médicos, de enfermagem, entre outros
ligados à saúde e à ética profissional que desrespeitam, por
exemplo, a leges artis e as normativas do Conselho Federal de
Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem, podem
causar sérios danos à mulher, e não adentrando no mérito da
responsabilidade civil e do erro médico, ser imputados nas
condutas penais já previstas em nossa legislação pátria.
Não olvidamos de acentuar nosso entendimento de que nos casos em que
esteja presente a intencionalidade do agente transgressor (dolo), ou pela prova
produzida caracterizar-se a presença do risco de se produzir o resultado danoso
(dolo eventual), o enquadramento e consequente imputação das condutas
criminosas, especialmente quanto aos crimes de lesão corporal culposa ou de
homicídio culposo, poderão ser transmudadas em condutas dolosas de lesão
corporal dolosa e de homicídio doloso.
Portanto, o direito penal tem competência para julgar e condenar crimes
contra a honra, a mulher que se sentir violada em seu íntimo poderá apresentar
queixa crime, além de as práticas já mencionadas no primeiro capítulo de cortes e
costuras desnecessárias podem caracterizar como uma lesão corporal.
Existe, ainda, o recurso previsto no artigo 129, § 1º, inciso IV, in verbis:
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Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por
mais de trinta dias; II - perigo de vida; III - debilidade
permanente de membro, sentido ou função; IV - aceleração de
parto:
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No âmbito do direito das mulheres cabe dizer que o exercício adequado da
autonomia pública e privada é o mínimo existencial, isto é, a satisfação das
necessidades vitais básicas, que em se tratando da violência obstétrica é totalmente
inobservado.
Em decorrência da violência obstétrica a mulher se sente violentada em seu
íntimo, e no aspecto psicológico torna-se vulnerável, dificultando sua volta ao
convívio social de forma sadia, de sorte que o denominado valor comunitário, sendo
este o elemento social da dignidade humana, identificando a relação entre o
indivíduo e o grupo, resta totalmente abalado, tornando-se vulnerabilidades sob o
angulo dos valores compartilhados pela comunidade, assim como às
responsabilidades e deveres de cada um, dentro do convívio social.
Desta forma, com os avanços nos casos de violência obstétrica. É necessário
um novo posicionamento, principalmente jurídico-penal, almejando proteger os
interesses da mulher, em um momento especial, que é dar à luz à uma vida.
4. ANÁLISE AO PROJETO DE LEI nº 2.825/2015
A violência de gênero contra as mulheres, é uma violência de grave ameaça
aos direitos humanos, como também um sério problema de saúde pública mundial
que gera graves consequências.
No final dos anos 80 ocorre uma mudança significativa nos movimentos e
estudos feministas no país, sob influência norte-americana, que realizava debates
sobre a construção social do sexo e gênero, movimentos feministas no Brasil
começaram a substituir a categoria “mulher” pela categoria “gênero”.
No final dos anos 80 ocorre uma mudança teórica significativa nos estudos
feministas no Brasil. Sob a influência dos debates norte-americanos e franceses
sobre a construção social do sexo e do gênero, as acadêmicas feministas no Brasil
começam a substituir a categoria “mulher” pela categoria “gênero”.
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Isto é, a violência de gênero é determinada como uma relação socialmente
estabelecida entre homens e mulheres, assentando como categoria de analise para
a construção social do feminino e masculino.
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A palavra gênero, portanto, é usada para seguinte definição:
[...] demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais
existentes entre mulheres e homens, que repercutem na esfera
da vida pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles
papéis sociais diferenciados que foram construídos
historicamente, e criaram pólos de dominação e
submissão. Impõe-se o poder masculino em detrimento dos
direitos das mulheres, subordinando-as às necessidades
pessoais e políticas dos homens, tornando-as dependentes.
(MELO, 2003, p. 16)
A palavra violência, de acordo Minayo (2006) “vem do latim vis, que quer
dizer força. Que são às noções de constrangimento e uso da superioridade física
sobre o outro, luta por poder, vontade de domínio, de posse e aniquilamento do
outro ou de seus bens”.
A dignidade da mulher é o amparo da legislação protetiva que abriga todos
os outros princípios constitucionais. Desta forma, a dignidade é o ponto de apoio
para os instrumentos criados para coibir e erradicar a violência conta a mulher, visto
que a mulher somente alcançará sua dignidade quando estiver livre de qualquer ato
de violência, seja ela física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial.
Sendo assim, ao longo dos anos a mulher ocupou espaço em diversos
lugares, a mulher foi reconhecida, respeitada, passou de objeto a ser de direitos,
apesar de toda violência sofrida por décadas, a mulher ainda enfrenta o dilema de
violência, uma delas é a pauta deste trabalho, a violência obstétrica, apesar de o Brasil
está dando um pouco de atenção a este problema, ainda carece de real atenção,
principalmente em sua legislação penal.
Acorre que no Brasil possuem iniciativas de projetos de Leis que versam
sobre a violência domesticas tramitando pela câmara dos deputados ou estão
suspensos no Congresso Nacional, exemplo disso é o Projeto de Lei da Câmara –PL
7.633/2014, este projeto foi apresentado pelo deputado Jean Wyllys, através da ONG
Artemis,
este
projeto
trouxe
como
proposta
de humanização no atendimento à gestante/parturiente, assegurando a
priorização por parte da equipe médica em um atendimento humanizado durante
todo o ciclo gravídico/puerperal alcançando ainda o pós-parto (BEZERRA, p. 13).
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O projeto de Lei retro mencionado tinha o objetivo de reduzir o percentual
de cesáreas a partir de políticas públicas utilizadas em hospitais e maternidades
públicas e privadas no Brasil, onde de acordo com a OMS recomenda o máximo de
15% de cesáreas (BEZERRA, p. 13).
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Acontece que outras propostas de projetos referentes a violência obstétrica,
veremos de forma breve alguns deles. Uma delas é a PLS 8/2013, do ex-senador Gim
Argello, elaborado pela Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, objetivando
obrigar que os hospitais obedeçam às diretrizes e orientações técnicas e o
oferecimento que possibilitem as condições para a realização do parto humanizado
no Sistema Único de Saúde (SUS), já aprovado no Senado e remetido à Câmara
(BEZERRA, p. 13).
A senadora Maria do Carmo Alves (SE) propôs o projeto de Lei nº 75/2012
no projeto a senadora exigia que as gravidas encarceradas, ou seja, detentas em
trabalho de parto não fossem algemadas, podendo dar à luz de forma livre.
Outro projeto é a PL 359/2015, que está em tramitação na Câmara,
elaborada pela deputada Janete Capiberibe do PSB-AP, na proposta ofertada por ela,
pede o fornecimento decursos de qualificação básica para as parteiras tradicionais
bem como a inclusão de sua atividade no âmbito dos serviços oferecidos pelo SUS
(BEZERRA, p. 13). Contudo, todas os projetos de Leis mencionadas acima, referem-se
as propostas de implantação de políticas públicas para serviços de assistência à
saúde da gestante, mas nenhum deles salvaguarda-se no que tange a punição penal
para aqueles que praticam a violência obstétrica, muito menos no que se refere a
responsabilidade civil nos casos de violência obstétrica.
Neste seguimento, o deputado Marco Feliciano apresenta a PL 2589/2015,
que tenciona a respeito da criminalização da violência obstétrica, cometida em toda
a rede de assistência à saúde pública e/ou privada, tornando-se como crime de
constrangimento ilegal, incidindo nas penas previstas no art. 146 do Código Penal,
que dispõe:
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei
permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de
três meses a um ano, ou multa (BRASIL, 1940).
O projeto lei nº 2589/2015 onde tipifica como crime a realização da violência
obstétrica, vejamos como a proposta se elabora:
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Será considerada violência obstétrica o conjunto de condutas
condenáveis por parte de profissionais responsáveis pelo bem
estar da gestante e do bebê: - O desrespeito; o abuso de poder
da profissão; o constrangimento; a privação do direito a
esclarecer dúvidas da parturiente, mesmo sem que haja
emergência; a negligência, que poderá ser considerada
também quando profissionais de saúde atuam com
irresponsabilidade, imprudência ou adotam procedimentos
superados ou não recomendados, ao lidar com a paciente ou o
bebê (BEZERRA, online, p. 14).
Na proposta do deputado é que o parto humanizado se torne obrigatório
em todo o pais, assim como em toda a rede de assistência à saúde pública e/ou
privada, pois, desta forma os abusos e violações contra a gestante podem ser
evitados, e os maus profissionais venham a ser explanados por todos os meios de
comunicação quando praticam más condutas.
De acordo com Feliciano, o mesmo acredita que a violência obstétrica é
pratica por diversos fatores, na maior parte dele é pelo preconceito ou pela
insensibilidade da equipe de saúde, ou ainda por meio de condutas condenáveis por
parte dos profissionais responsáveis pelo bem-estar da gestante e do bebê
(BEZERRA, p. 14).
No artigo 1º da PL 2589/2015, preleciona que:
Art. 1ºA violência obstétrica, praticada em toda a rede de
assistência à saúde pública e/ou privada,
passa a ser crime de constrangimento ilegal.
Sendo assim, toda violência que ocorre em hospitais públicos e privados será
considerada constrangimento ilegal.
Já é seu parágrafo §1º dispõe que:
“§1º - Será considerada violência obstétrica o conjunto de
condutas condenáveis por parte de profissionais
responsáveis pelo bem estar da gestante e do bebê: O desrespeito; o abuso de poder da profissão; o
constrangimento; a privação do direito a esclarecer dúvid
as da parturiente,
mesmo sem que
haja
emergência; a negligência, que poderá ser
considerada
também quando profissionais de saúde atuam com ir
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responsabilidade,
imprudência ou adotam procedimentos superados ou não
recomendados, ao lidar com a paciente ou o bebê”.
Já o artigo 2º preleciona que o não cumprimento do art. 1º da PL incidirá o
crime previsto no art. 146 do Código Penal.
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A violência verbal contra as gestantes são constantes e constrangem as
mesmas, é imensa a quantidade de mulheres parturientes que já escutaram estas
expressões na hora de ganhar seus bebes, são comuns: “Na hora de fazer foi bom
né”, “Não era o que você queria? Agora aguenta a dor”.
Sendo assim, as formas de abusos de poder exercidas para constranger as
pacientes, assim como priva-las de exercer seus direitos são exorbitantes, os maus
profissionais negligenciam as gravidas de forma absurda, recusam-se a esclarecer
dúvidas das mesmas, humilham, submetem-nas à exames de toques desnecessários.
Por conta disso, ou seja, por conta da irresponsabilidade, negligencia e má
vontade de trabalhar, os erros médicos são grandes, adotando práticas
ultrapassadas, dos tempos das cavernas, causando dor e sofrimento desnecessário
as pacientes, colocando a vida das mesmas e do bebe em risco.
No entanto, de acordo Cairo José Gama Bezerra (online, p. 15) “com a
aprovação do referido projeto de lei é temerária, dada a excludente de tipicidade
contida no § 3°, I, do art. 146 do Código Penal, ou seja, a lei alcançará tão somente
os profissionais de saúde que não sejam médicos uma vez que estes poderão
justificar eventuais condutas e intervenções nas escusas do eminente perigo de vida
para a mãe e/ou concepto”.
A violência obstétrica está longe de acabar, é preciso que o Estado se
interesse mais pelo assunto e queira combater as condutas realizadas pelos
profissionais da área da saúde que de forma imprudente e preconceituosa exercem
a função de má vontade, colocando em risco, vidas. Se o Estado punisse como
severidade esses agentes, a violência obstétrica seria evitada.
5. CONCLUSÃO
Ante o exposto, cabe-nos fazer um balanço do percurso realizado, daquilo
que se pode enriquecer na compreensão do objeto proposto e do que se percebe
de lacunas; o que confirma as impressões iniciais do estudo e as surpresas e os novos
estranhamentos trazidos pelo caminho percorrido. Ao se concretizar a violência
obstétrica são desrespeitados os conteúdos mínimos da dignidade humana, qual
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seja, o valor intrínseco da pessoa humana, a autonomia da vontade e o valor
comunitário. A mulher tem retirada do seu plano individual o valor intrínseco que é
o elemento ontológico da dignidade, traço distintivo da condição humana, do qual
decorre que todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não meios para a
realização de metas coletivas ou propósitos de terceiros.
Desse modo, a inteligência, a sensibilidade e a capacidade de comunicação
são atributos únicos que servem de justificação para essa condição singular, no caso
do intimo feminino, de tal sorte que se extrai do valor intrínseco direitos
fundamentais como o direito à vida, à igualdade e à integridade física e psíquica,
especialmente lesados por essa conduta abominável, realizado pelos profissionais da
área de saúde, especialmente médicos.
Deste modo, não podemos negar que a falta de uma legislação especifica
para combater a violência obstétrica deixa inseguranças no que tange a punições dos
agentes causadores, é nítido que muitos desses maus profissionais ainda praticam a
violência porque sabem que não haverá consequências para seus atos, estando assim
as mulheres em estado de vulnerabilidade sujeitas a todo tipo dessabor na hora do
parto.
Deste modo, com a entrada em vigor da PL 2589/2015, estará dando a essas
pacientes uma esperança que esses maus profissionais sejam devidamente punidos
pelas práticas violentas que cometem, toda confiança está no direito penal em
amparar as vítimas, garantindo a elas que seus direitos sejam respeitados e
resguardados, assegurando que possuam uma assistência medica de qualidade e
humana, e principalmente respeitando a dignidade humana que ressalvada pela
Carta Magna. O empoderamento feminino tem ajudada as mulheres a exercer seu
lugar de fala contra o machismo e patriarcado.
No entanto a falta aplicabilidade das normas jurídicas e punibilidade tem
contribuindo para a existência um sentimento de impunidade nas mulheres,
afastando as mulheres de denunciar e tornar público a violência obstétrica, fazendo
com que os agentes de saúde agirem como bem entendem com as pacientes e seus
bebes. O Estado quando recebe a denúncia das pacientes não punem os
violentadores de forma adequada e “passam pano” para as condutas, tornando assim
um ciclo que favorece esses abusos.
Portanto, é preciso que o Estado crie políticas públicas para combater a
violência obstétrica, assim como incentive as mulheres a denunciarem as práticas
abusivas que sofrem, e em segundo lugar, punir de forma severa os violentadores, e
para que os mesmos venham responder criminalmente pelas práticas de violência
obstétrica de acordo com a sua gravidade.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo verificar a formação de um Estado paralelo
frente à atuação do crime organizado no Brasil. Discorre sobre o crime organizado
como um fenômeno mundial, analisando conceito e características do crime
organizado como fenômeno mundial, e sua evolução, inicialmente, frente ao
panorama internacional, e, mais especificamente, quanto ao seu surgimento no
Brasil, avaliando as origens do Comando Vermelho. Aborda a transnacionalidade do
crime organizado, os delitos diretamente implicados, e, finalmente, discute o Estado
paralelo, como consequência direta das atividades das organizações criminosas,
tendo em vista que, para alguns autores, a sua existência é questionável. Conclui que
a existência de um Estado paralelo como decorrência da criminalidade organizada é
inegável e que a legislação vigente no país não está sendo suficientemente eficaz
quanto ao seu combate e repressão. Oferece, como sugestão, que o Estado afaste a
função social das organizações criminosas, retirando delas o poder que exercem
sobre as comunidades em que se inserem, restringindo, ao mesmo tempo, a
internacionalização de capitais, porque é através da lavagem de dinheiro que as
organizações criminosas se fortalecem.
Palavras-chaves: crime organizado, lavagem de capitais, Estado paralelo
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. CRIME ORGANIZADO - 2.1 CONCEITOS E
CARACTERÍSTICAS - 3. O CRIME ORGANIZA DO E O ESTADO PARALELO - 3.1 CRIME
ORGANIZADO TRANSNACIONAL - 3.2 O ESTADO PARALELO E O CRIME
ORGANIZADO - 4. CONCLUSÃO - 5. REFERÊNCIAS
1. INTRODUÇÃO
O crime organizado apresenta peculiaridades que o aproximam das grandes
organizações comerciais. Se caracteriza por possuir divisão de trabalho e
ordenamento hierárquico, por orientar-se segundo uma lógica de empreendimento
capitalista, reinvestindo seus ganhos em atividades criminosas ou em negócios
lícitos, o que acentua a importância da lavagem de dinheiro, constituindo-se, assim,
em uma rede de relações que se estende além do espaço local e até mesmo das
fronteiras de um país, que, para atingir seus objetivos, captura, controla e utiliza
setores do próprio Estado.
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Embora para alguns o surgimento do crime organizado no Brasil tenha sido o
cangaço, o poder das organizações criminosas, na atualidade, começou a tomar
forma com o Comando Vermelho e com o Primeiro Comando da Capital, indicando
que a principal atividade do crime organizado é o tráfico de drogas. Entretanto,
também são relevantes a corrupção generalizada que produz o tráfico de influência,
o contrabando, o tráfico de armas de fogo, e os furtos e roubos de automóveis e de
cargas.
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O enfoque da atividade criminosa organizada mais preocupante, além do
tráfico de drogas, é o comércio de seres humanos, que se expande com a
globalização. Principalmente no que se refere ao tráfico de drogas, o
desenvolvimento dos mercados transformou o comércio ilegal em fator econômico,
criando postos de trabalho, tanto nos países produtores quanto nos consumidores,
beneficiando populações de países pobres.
Assim, a atribuição de um caráter social ao tráfico e a substituição do Estado
oficial (ou legal) em muitas das funções que lhe seriam inerentes, motiva a criação
de um Estado paralelo, cujo estudo é o objetivo principal do presente trabalho.
Com este intuito, o primeiro item versará sobre o crime organizado,
analisando conceito e características do crime organizado como fenômeno mundial,
e sua evolução, inicialmente, frente ao panorama internacional, e, mais
especificamente, quanto ao seu surgimento no Brasil, avaliando as origens do
Comando Vermelho.
O segundo item abordará a transnacionalidade do crime organizado, os
delitos diretamente implicados, e, finalmente, discutirá o Estado paralelo, como
consequência direta das atividades das organizações criminosas, tendo em vista que,
para alguns autores, a sua existência é questionável.
Frente ao que será exposto, a realização do presente estudo se justifica na
gravidade do problema e, principalmente, na necessidade de ações mais enérgicas
dos governos, de uma maneira geral, e da edição de leis que viabilizem coibir a
atividade criminosa organizada no Brasil e em outros países do mundo.
2. CRIME ORGANIZADO
2.1 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS
Referindo-se a uma enorme variedade de delitos (tráfico de drogas, de armas,
de mulheres e crianças, fraudes financeiras, falsificações de remédios e cartões de
crédito), a expressão “criminalidade organizada”, na concepção de Graziela Palhares
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Torreão Braz, “ganha, cada vez mais, popularidade, apesar de a doutrina não haver
logrado formular, ainda, um conceito único que permita abarcar toda a pluralidade
e complexidade inerentes ao problema”. (BRAZ, 1999)
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De qualquer forma, para a autora nominada, a falta de um conceito repercute
negativamente, não apenas porque a inexistência de seu exato significado enseja
uma dupla margem de liberdade ao legislador no que se refere à escolha dos meios
de intervenção a serem usados para o seu enfrentamento, como também provoca
incerteza quanto à sua adequada utilização (BRAZ, 1999)
O crime organizado é conceituado, por Antônio Carlos de Lima, como sendo:
[...] uma atividade de grupo, estável, permanente, disciplinada
e estruturada, tendo por fim obter proveito econômico, através
de uma atividade criminosa, a longo termo e contínua,
conduzida além das fronteiras nacionais, gerando proveitos
que são disponibilizados para fins lícitos (LIMA, 2017).
André Callegari afirma que a criminalidade organizada, com base na doutrina,
significa a criminalidade de vários membros da sociedade, que associam-se
geralmente por tempo indeterminado e organizam sua atividade criminal como se
fosse um projeto empresarial (CALLEGARI, 2003).
Para Eugenio Raúl Zaffaroni, crime organizado é um fenômeno de mercado
desorganizado, desenvolvido por uma atividade empresarial nem sempre lícita.
Assim, considera justificada a impossibilidade de conceituação, na medida em que
teria de abranger toda a dinâmica do mercado, rotulando-o, por conta disso, de
“categoria frustrada” (CALLEGARI, 2003).
Diante do que já foi dito, parece óbvio que a conceituação do crime
organizado será mais exitosa se embasada nas características peculiares às
organizações criminosas. Nesse sentido, Marco Antônio Desgualdo et al. consideram
que:
O crime organizado é qualitativamente diverso, possui caráter
transnacional, detém um imenso poder baseado numa
estrutura complexa que explora as fraquezas do sistema estatal
e penal; causa danosidade social de alto vulto, dispõe de
moderna tecnologia, possui conexões com outros grupos
delinqüenciais e ligação com autoridades da ordem social,
econômica e política, possuindo grande poder de corrupção
(DESGUALDO, 2012).
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Para Marcelo Batlouni Mendroni (2002), condições políticas, policiais,
territoriais, econômicas e sociais diversas fazem com que as organizações criminosas
assumam características próprias e peculiares, amoldadas às próprias necessidades e
facilidades que encontram no âmbito territorial em que atuam.
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Alberto Silva Franco elenca como características presentes na criminalidade
organizada: o caráter transnacional; o amplo poder proveniente do seu alto grau de
organização, o qual lhe permite aproveitar as fraquezas pertinentes ao sistema penal;
a capacidade de provocar danos de alto vulto; a capacidade de expandir-se por meio
de diferentes condutas infracionais, atingindo ou não vítimas difusas; o uso de
instrumentos modernos de tecnologia; os esquemas de conexões com outros grupos
criminosos e com os setores da vida social, econômica e política do local onde se
desenvolve; a produção de atos violentos; o poder de corrupção facilmente
perceptível; e a capacidade de paralisar e fragilizar os poderes do Estado (FRANCO,
2004).
Luiz Vicente Cernicchiaro (2007) afirma que a caracterização desenvolvida pela
doutrina abrange: a tendência transnacional; o caráter difuso, sem vítimas individuais,
onde o dano não se restringe a uma ou mais pessoas, mas alcança toda a sociedade;
a hierarquia dos integrantes, dentro de uma organização empresarial, na qual as
responsabilidades encontram-se definidas e os procedimentos são rígidos; a divisão
territorial; a preocupação permanente de fazer cessar a eficácia dos controles formais
de combate à criminalidade, buscando atrair agentes do Estado para anular a
atuação, obtendo, assim, verdadeira impunidade; a utilização da violência, como
forma de, através do silêncio, não serem importunados; o acobertamento por
atividade comercial lícita; e a exploração de atividade proibida que, no entanto, não
recebe censura da sociedade.
Luiz Flávio Gomes e Raul Cervini (1997) entendem que são várias as espécies
de organizações criminosas em atuação nos dias atuais.
Guaracy Mingardi (1998), no entanto, aponta a existência de pelo menos dois
tipos distintos, embora aparentados, de organização criminosa: o tradicional ou
territorial, que é o mais conhecido; e o empresarial.
A organização criminosa tradicional, segundo Luiz Vicente Cernicchiaro, “pode
ser concebida como um organismo ou empresa, cujo objetivo seja a prática de crimes
de qualquer natureza – ou seja, a sua existência sempre se justifica porque – e
enquanto estiver voltada para a prática de atividades ilegais” (1997).
Complementando o que diz Cernicchiaro, Marcelo Batlouni Mendroni (2012)
observa que uma forma de atuação clara nos dias de hoje, é aquela da organização
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criminosa que substitua o Estado em qualquer de suas funções inerentes, que não
funcionam ou funcionam mal. Nesse contexto, a ausência ou má prestação de um
serviço público acarreta a criação de um “Estado Paralelo” que passa a executar e
controlar tais serviços. Embora ilegal, essa atividade demanda certo grau de
organização, infiltrando-se nas veias estatais e estabelecendo uma disputa com o
Estado, “mas atuando ao arrepio da Lei e trazendo a reboque a prática de tantas
quantas forem as infrações penais necessárias ao seu sucesso”.
Para Guaracy Mingardi, as organizações criminosas tradicionais podem ter
origem: na cadeia, a partir de uma liga de presos, como o Comando Vermelho, no
Brasil, ou a Camorra, na Itália: pela união de pequenas quadrilhas, criando um
conselho ou empossando um chefão, como a Yakuza; através de laços de sangue que
unem grupos numa terra dominada por estranhos, num modelo parecido com o da
Máfia de Nova Iorque; ou, ainda, pela união de grupos interessados na manutenção
do monopólio de uma mercadoria ou serviço, como o Cartel de Cali (MINGARDY,
1998).
Visto sob esta ótica, o controle territorial é uma característica importante de
um determinado modelo de Crime Organizado. Isto porque as organizações
criminosas que tendem a se estabelecer em determinada região têm algumas
características que aumentam a probabilidade do emprego da violência e da
visibilidade da organização criminosa. Exemplifica com um modelo brasileiro, como
se observa a seguir:
Normalmente, esta forma de Crime Organizado possui um
nicho ecológico no qual são recrutados seus membros.
Algumas vezes o local tem uma população comparativamente
pobre e segregada. O exemplo típico são as favelas brasileiras,
onde a integração ao tecido urbano por parte da população é
problemático. [...] Outra característica normalmente presente
em tais locais é a ausência da proteção por parte do Estado
(MINGARDI, 2012).
O domínio territorial, para Marcelo Batlouni Mendroni (2012), é condição para
que uma organização criminosa tenha bases mais sólidas. Inicialmente, esse domínio
parte do seu Quartel General, o que não impede que, com o seu crescimento, venha
a aventurar-se em territórios neutros, sem domínio de qualquer outra organização,
ou até em territórios de domínio de outras, o que acarretará conflito.
Segundo Guaracy Mingardi (2012), o modelo empresarial de organização
criminosa é menos definido que o tradicional e mais difícil de diferenciar das simples
quadrilhas ou de uma empresa legal. Sua característica mais marcante é transpor
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para o crime métodos empresariais, ao mesmo tempo em que deixa de lado
conceitos morais, como a honra, a lealdade e a obrigação.
André Callegari (2005) confirma que a profissionalização do trabalho é uma
das características das organizações criminosas, definidas pela doutrina como
entidades ordenadas em função de estritos critérios de racionalidade:
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Seria como peças que se integram numa sólida estrutura em
que cada um dos seus membros desempenha um determinado
papel para o qual se encontra especialmente capacitado em
função de suas capacidades aptidões. Atuando assim, a
corporação alcança características próprias de uma sociedade
de profissionais do crime na qual se manifesta um sistema de
relações específicas definidas a partir de deveres e privilégios
recíprocas.
Marcelo Batlouni Mendroni anota que o uso de violência é aceitável e utilizado
sempre e quando seja necessário para que o objetivo seja alcançado. Entretanto,
normalmente é determinada pelo chefe, que determinará a pessoa que deve cumprir,
contra quem deve ser aplicada a violência e a maneira de execução. Em organizações
criminosas bem estruturadas, é recurso extremo, na medida em que a prática de
crimes violentos causa repulsa à população e aos investigadores, provocando um
sentimento de revolta que alimenta a vontade da atuação firme da justiça.
Como característica comum aos modelos de organização criminosa, segundo
Guaracy Mingardi, cabe menção ao segredo:
O silêncio sobre um crime específico praticado por membros
da organização é necessário, mas silenciar sobre a própria
organização também é. Para o Crime Organizado um dos
ingredientes essenciais para manter as boas relações com o
Estado é o segredo. Não tanto sobre a existência da
organização, pois muitas delas são por demais conhecidas, mas
sim de seu tamanho, poder, atividades e relacionamentos
(MINGARDI, 2012).
Mas a característica mais marcante e cruel das organizações criminosas é a
lavagem do dinheiro, tendo em vista que toda organização criminosa visa,
especificamente, a obtenção de lucros fáceis e ilícitos. Também é responsável pela
internacionalização, ou transnacionalização, da atividade criminosa organizada, uma
vez que as receitas auferidas necessitam sair do país de origem e retornar, mais tarde,
como “dinheiro limpo”.
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Por outro lado, as organizações criminosas tipicamente brasileiras revelam
estrutura hierárquico-piramidal, com no mínimo três níveis: chefes, gerentes e aviões.
Segundo Marcelo Batlouni Mendroni (2012), chefes são pessoas que ocupam cargos
públicos importantes, que possuem dinheiro e posição social privilegiada. Nas
organizações criminosas que adotam o “sistema presidencialista”, embora possa
conter chefe e subchefes, apenas um comandará, cabendo aos subchefes transmitir
as ordens da chefia para os gerentes e tomar decisões na eventual ausência do chefe.
Gerentes são pessoas de confiança do chefe, com capacidade de comando, a
quem é delegado algum poder. No contexto das organizações criminosas brasileiras,
recebem as ordens da cúpula e as repassam aos aviões. Tratando-se de tarefa
especial, eles mesmos podem ser designados para a execução. Entretanto, o papel
mais relevante dos gerentes é servir como “testas de ferro” ou “laranjas”,
emprestando seus nomes à abertura de empresas que serão utilizadas para a
lavagem de dinheiro.
Aviões são pessoas com algumas qualificações para as funções de execução,
dependendo dos ramos de atividades a que se dedique a organização. Assim, por
exemplo, dedicando-se ao tráfico de entorpecentes, serão pessoas com atribuições
específicas para a venda da droga no varejo, ou, pretendendo roubar veículos, serão
contratados “puxadores”, especialistas em roubo ou furto.
Ademais, observa Marcelo Batlouni Mendroni (2012) que os agentes públicos
participantes ou envolvidos em organizações criminosas é uma característica
bastante evidente no Brasil. No mesmo diapasão, esclarece Guaracy Mingardi (2012)
que:
(...) setores do Estado tendem a se manter em bons termos com
determinadas organizações criminosas visando angariar
influência em determinados locais. Numa democracia a
influência normalmente se traduz em votos. É claro que isto
não exclui a corrupção propriamente dita. Ainda mais porque
nem todo tipo de Crime Organizado tem controle territorial.
Sendo assim sua aproximação com o Estado tem de se dar de
outra forma. Eles têm de corromper, no mínimo, o aparelho
repressivo do Estado.
As organizações criminosas que atingem um certo grau de desenvolvimento
já não conseguem sobreviver sem o auxílio de agentes públicos. Entre as incontáveis
formas utilizadas para roubar o dinheiro público, na criminalidade brasileira, um dos
mais presentes é a fraude em licitações, permissões e concessões públicas, mas
também serve de exemplo o superfaturamento de obras e serviços.
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3. O CRIME ORGANIZA DO E O ESTADO PARALELO
3.1 CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL
Segundo Dálio Zippin Filho (2003), “os crimes internacionais movimentam-se
com a velocidade do jato e a instantaneidade da Internet”, e esse é o motivo pelo
qual existe uma flagrante defasagem entre os escassos instrumentos de prevenção e
repressão e a multiplicação dos ilícitos no plano internacional.
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Para o citado autor, as dificuldades não dizem respeito unicamente aos crimes
clássicos de alcance transnacional, tais como o narcotráfico, a prostituição, a lavagem
de dinheiro e a corrupção. Elas atingem também os delitos cometidos no território
de um Estado, que se referem ao Direito Internacional quando o autor presumido
busca escapar da sanção correspondente, abrigando-se sob a jurisdição de outro
Estado (ZIPPIN FILHO, 2003).
Hans-Jorg Albrecht (2001 )diz que a criminalidade transnacional é o mesmo
que a criminalidade internacional ou que a criminalidade sem fronteiras, e que se
caracteriza pelo delinqüente que aproveita as oportunidades que se oferecem para
cometer delitos, transferir bens ilegais ou assumir riscos não permitidos além das
fronteiras, subtraindo da definição de caráter transnacional da rede criminal qualquer
referência à tipologia delitiva.
Entretanto, esclarece Dálio Zippin Filho que a transnacionalização não é o
mesmo que globalização, que tem um sentido reducionista, indicando um processo
de unificação total, no qual as partes se ajustam e se submetem a algo esférico,
envolvente e dominante a exemplo da aldeia global. Já a mundialização possui mais
um sentido expressionista, estendendo-se às nações. (ZIPPIN FILHO, 2003).
Já na concepção do jornalista hispânico J. Luís Andrade, a globalização é a
mola propulsora da criminalidade organizada transnacional, pois os sucessivos
acordos econômicos multilaterais, reduzindo barreiras comerciais na Europa, na
América do Norte, na Ásia e em outras regiões do Globo, têm aumentado
significativamente o volume do comércio internacional legítimo. Grupos organizados
de criminosos têm podido tirar partido desse fato para traficar drogas, armas,
diamantes e outros produtos. Tornaram-se peritos em explorar a complexidade das
redes internacionais de transportes para esconder qualquer tipo de comércio ilegal,
chegando mesmo a conseguir ocultar ou camuflar a verdadeira origem e propriedade
da carga. Ao mesmo tempo, nesse panorama de transição para economias mais
abertas, vão estabelecendo companhias de fachada e negócios para-legais ou quaselegais, de forma a facilitar o contrabando, a lavagem de dinheiro, a fraude financeira,
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a pirataria dos direitos de propriedade intelectual e outras iniciativas criminosas que
lhes possam proporcionar lucro (ANDRADE, 2004).
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Para Dálio Zippin Filho (2003), a informática é a grande facilitadora e
agilizadora do crime organizado transnacional. Isto porque o impacto e a rapidez das
informações correlacionam os Estados e as coletividades, permitindo com o
conhecimento recíproco que também sejam reveladas e aproveitadas contribuições
valiosas, antes ignoradas, de nações até então marginalizadas. Assim:
O que impõe desde logo reconhecer é que a informática,
graças aos gigantescos meios eletrônicos postos à sua livre
disposição, cria um sistema de relações internacionais que até
agora tem escapado ao controle, quer dos Estados nacionais,
quer das entidades por eles constituídas para disciplinar e
reprimir abusos perpetrados por indivíduos e por empresas
atuantes à margem das estruturas políticas existentes,
causando irreparáveis danos aos povos (ANDRADE, 2004).
Em concordância, J. Luís Andrade assevera que, nos últimos anos, tem-se
testemunhado os avanços revolucionários nas tecnologias de informação e das
comunicações, o que tem contribuído, inevitavelmente, para aproximar mais o
mundo, mas, como reverso da medalha, os criminosos têm hoje uma capacidade sem
precedentes para, através do recurso a computadores, obter, processar e proteger
informação, ultrapassando todos os esforços das forças policiais e de segurança.
Podem mesmo utilizar as capacidades interativas de computadores degrande porte
e de sistemas de telecomunicações para desenvolver estratégias de comercialização
para drogas e outros bens de consumo ilícito. Ou para encontrar as rotas e métodos
mais eficientes para introduzir e movimentar dinheiro nos sistemas financeiros
mundiais, sendo capazes de criar rastros falsos para evitar a eventual detecção pelas
estruturas de segurança. Também podem tirar partido da velocidade e magnitude
das transações financeiras e do fato de que, na realidade, poucos obstáculos existem
que, de forma eficaz, evitem processar grandes quantidades de dinheiro sem
detecção. Segundo o autor ora comentado:
Efetivamente, uma das características mais marcantes do
acelerado mercado global de hoje é a sua espinha dorsal de
telecomunicações, fomentada por uma atividade empresarial
cada vez mais exigente. Equipamentos avançados de
telecomunicações, comercialmente disponíveis, fiáveis e
flexíveis, facilitam grandemente as transações criminosas
internacionais, garantindo aos seus operadores considerável
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segurança e imunidade face às operações das forças anti-crime
(ANDRADE, 2004).
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Por outro lado, a proliferação das ligações por transporte aéreo e o
abrandamento das restrições de concessão de vistos de entrada para promover o
comércio internacional, especialmente dentro de espaços econômicos regionais, têm
facilitado a atividade criminosa. No passado, opções de viagem mais limitadas e um
controle de fronteiras mais apertado, tornavam-lhes a passagem de fronteiras mais
difícil. Agora, têm escolhas múltiplas para as rotas de viagem, o que lhes permite
definir itinerários otimizados, tendo em vista a minimização do risco. Hoje, o controle
de fronteiras dentro de espaços políticos e econômicos unificados é muitas vezes
inexistente (ANDRADE, 2004).
No campo do narcotráfico, as atividades de distribuição e venda encontramse terceirizadas, ou seja, quadrilhas e bandos atuam, preservando-se as organizações
maiores, transnacionais. Aliás, para Antônio Sergio A. de Moraes Pitombo,
a internacionalização do crime organizado deveu-se ao tráfico ilícito de
entorpecentes, que incrementou as atividades criminosas transnacionais (ANDRADE,
2004).
A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
determina que delitos são transnacionais na sua natureza quando: cometidos em
mais de um estado; parte substantiva da preparação, planejamento, direção ou
controle é realizado em outro estado; envolve um grupo criminal organizado
envolvido em atividades criminais em mais de um estado; ou têm resultados
substantivos em outro estado (UNODC, 2004).
3.2 O ESTADO PARALELO E O CRIME ORGANIZADO
Para Mauro Chaves (2014), em matéria de crime organizado, o Brasil já
alcançou a terceira onda. As duas primeiras ondas não ocorreram de maneira
sucessiva. Têm convivido simultaneamente e agora começam a integrar-se numa
terceira. A primeira onda diz respeito a amplos esquemas de corrupção
institucionalizada, na política e na administração pública: o tráfico de influência, o
sistema de propinas patrocinado por empreiteiras, a malversação de recursos, o
superfaturamento e tudo o mais que se ilustrou com o Esquema PC, a atuação dos
anões do orçamento etc.
A segunda onda se refere ao poder de um verdadeiro Estado delinqüencial,
um Estado Paralelo que se instalou em muitas regiões do País e se agigantou, por
causas diversas, em determinadas unidades da federação, como Rio de Janeiro e
Estados Amazônicos. Diferentes são as avaliações quanto às origens desse
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fenômeno. No Rio, para muitos o jogo do bicho começou como uma prática ingênua
e foi se transformando, ao longo do tempo, graças à conexão com o narcotráfico,
nas modalidades mais pesadas de criminalidade. Nos Estados Amazônicos, onde a
cumplicidade dos órgãos policiais com a criminalidade tem levado à violência,
sujeitando tais Estados a permanente risco de intervenção federal, as conexões do
mundo oficial com o das drogas fazem lembrar a Colômbia, cada vez mais
marginalizada da comunidade das Nações, justamente por causa desse tipo de
associação com os cartéis do narcotráfico (CHAVES, 2014).
Já a terceira onda do crime organizado se refere ao crescimento avassalador
do poderio das associações criminosas em tempos de economia globalizada. Da
mesma forma que os sistemas de produção industrial, de serviços e de
comercialização deram um salto estrutural, com a pulverização dos fornecimentos e
a rapidez da informação on line, as organizações criminosas se sofisticaram e
aumentaram exponencialmente sua participação no mercado global. Já se fala não
mais em dezenas mas em centenas de bilhões a dólares, que vão sendo lavados no
mundo inteiro, camuflando-se em empresas de fachada dos mais diferentes setores
de atividade. E o mais grave é que, no mundo inteiro, as organizações criminosas
potencializam seu grau de influência - ou de infiltração - nos organismos e
instituições do Estado. Sabendo-se o grau de vulnerabilidade das instituições
públicas brasileiras a um esforço delinquencial organizado em vasta rede (e aqui
bastaria citar o exemplo da gigantesca fraude à Previdência), é fácil avaliar os novos
riscos que corre a sociedade (CHAVES, 2014).
Assim, fica claro que a ousadia das organizações criminosas no Brasil faz
brandir uma nova bandeira: a do Estado paralelo. Sobre o alto dos morros cariocas,
tremula o pendão de um estado-maior desafiador, cujo poder coercitivo lembra o do
Estado legítimo. Pela voz de parentes e de amigos, que expressam sua dor em atos
cívicos cada vez mais frequentes, as vítimas da violência do crime organizado clamam
justas providências ao Estado de direito contra aquele Estado que impera à margem
da lei. Para José Leite de Oliveira Júnior, “o clamor é sincero, mas a interpretação de
suas causas, particularmente amplificada pelas lentes do noticiário especializado no
crime, pode-se degenerar numa retórica falaciosa” (OLIVEIRA JUNIOR, 2004).
A ideia do Estado paralelo, como faz ver o autor nominado, não é nova na
história do Brasil. Faz exatos cem anos que Euclides da Cunha a demonstrou no
clássico "Os Sertões". Fruto de um quadrissecular abismo entre o Brasil do litoral e o
Brasil do sertão, o episódio de Canudos é uma prova - lavrada com sangue humano
- de que a histeria não traz soluções históricas.
Euclides da Cunha lembra o alto grau de organização do banditismo como
fato bem anterior à guerra civil. Ensina o modo como o jagunço se fez guerrilheiro
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em nome de uma bandeira plantada na impagável dívida social do Estado,
monarquista ou republicano: uma guerra santa. A investida do Estado apenas
oficializou e protocolou, em forma de guerra civil, o abismo entre o Estado e o estado
de miséria do povo sertanejo. A imprensa da época somou-se às cornetas de um
exército que se viu estrangeiro em solo nacional, quando deveria motivar a sociedade
brasileira a uma tomada de consciência. Será que a história se reedita? Não, a história
não se repete. Os erros, sim, parecem suceder-se, quando se mantém um equívoco
histórico (BOBBIO, 1982).
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Desde os tempos mais antigos a ideia de um poder soberano chefiando
determinado território foi concebida. Com o surgimento do Estado moderno, essa
ideia se consolidou. Neste Estado, o poder soberano é o sujeito que põe as regras
em um determinado território, e consequentemente, os membros da sociedade que
ali estão estabelecidos, se sujeitam a elas. Deve-se compreender o poder soberano
como aquele que está acima de qualquer grupo social e que possui o monopólio da
força (OLIVEIRA JUNIOR, 2004).
O Estado Paralelo, para Guaracy Mingardi (2012), surge do estigma ligado à
condição de morador em uma favela, separando seu habitante dos demais
moradores da metrópole, fazendo com que a população favelada desenvolva
tradições de autonomia político-social.
Para Michel Misse, tal afirmação não procede, pois considera que a associação
entre pobreza e crime organizado existe apenas no imaginário social e na literatura
sociológica, e esclarece que:
Como o ‘crime organizado’ preferiu as favelas para se instalar,
e recruta quase todo o seu pessoal (inclusive lideranças) ali e
nos conjuntos habitacionais pobres da cidade e da Baixada, a
‘associação’ do crime com a pobreza ganha uma nova
dimensão, que por um lado se distingue da convencional,
reproduzida nos roteiros típicos da polícia, dos tribunais e da
penitenciária, e por outro volta a qualificá-la [...] (MISSE, 1993).
O crime organizado, instalado nas favelas e morros, costuma assumir o papel
de árbitro e a exercer a pacificação que caberia ao Estado. Assim, como refere
Guaracy Mingardi:
É moda falar que o tráfico só encontrou acolhida nas favelas
porque atemoriza ou compra a população com algumas
benesses, como bicas, campos de futebol etc. Há que se
lembrar, porém, de criminosos pobres que muitas vezes
1059

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

encontram a mesma acolhida porque aparentemente mantêm
a região livre dos pequenos meliantes. (MINGARDI, 2012)
Conquanto seja inadiável a ação punitiva, a intervenção do poder constituído
sobre esse suposto Estado e seus escritórios de segurança máxima, não se pode errar
o alvo principal do combate: as causas sociais que tornam fértil qualquer semeadura
perversa, como é a do narcotráfico. A simples repressão, reivindicada por expressivos
setores da opinião pública, tem sido uma prática ineficaz, não passando de uma
forma espetacular de adiamento dos deveres sociais do Estado (OLIVEIRA JUNIOR,
2004).
Segundo Adriano Oliveira, o narcotráfico surge como problema sério na
sociedade contemporânea, passando a ser compreendido como uma das variáveis
causais para outros problemas. Dentre esses, encontram-se as práticas violentas na
sociedade, a corrupção, a saúde pública, e mais recentemente a formação de uma
narcorede institucional pública, caracterizada por práticas e atividades criminais, e o
desenvolvimento de um Estado paralelo ilícito (OLIVEIRA, 2002.
No que concerne ao Estado paralelo ilícito, este se caracteriza pela existência
de dois ordenamentos jurídicos. Um legal e outro ilegal. O ordenamento legal é
representado pelo Estado oficial, o qual é estabelecido pelo poder constitucional.
Esse poder estabelece direitos e deveres para a população e para as instituições
existentes em certo território. Com isso surge o Estado de Direito. Inerente a esse
território encontra-se o Estado paralelo ilícito, com as suas regras próprias, as quais
concorrem com as oficiais. Nessa relação de concorrência, as regras do Estado
paralelo ilícito se sobrepõem as do Estado oficial, ocorrendo uma descaracterização
do Estado de Direito democrático. Assim, conclui que, no Estado paralelo ilícito existe
um poder soberano, e onde existe um poder soberano existe o Direito. Portanto, esse
Direito é denominado de paralelo ao Direito oficial. Tendo em vista que o Direito é
um conjunto de regras que se fazem valer por diversos meios, inclusive pela força, o
Estado paralelo ilícito possui as suas regras próprias, e as submete a população de
certo território (OLIVEIRA, 2002).
4. CONCLUSÃO
Portanto é possível inferir que o crime organizado, pelas suas características e
peculiaridades, que possui uma estrutura muito parecida com a das grandes
organizações, e que, assim como os grandes conglomerados, exercem uma função
social nas comunidades em que estão inseridas, com vistas a obter o silêncio destas
populações.
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Assim, pode-se dizer que é inegável a existência de um Estado paralelo como
decorrência da criminalidade organizada, uma vez que o Estado oficial deixa a desejar
no cumprimento das funções as que lhe são inerentes, sendo “coberto” pela
atividade das organizações criminosas que necessitam da colaboração da
comunidade onde se localizam.
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Em âmbito mundial, as atividades das organizações criminosas se fortalecem
na globalização e no desenvolvimento tecnológico, que possibilita a ampliação das
atividades de lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que se inflam no
desequilíbrio econômico das nações, que viabiliza a criação do Estado paralelo e até
do aumento do produto interno bruto de alguns países mais pobres, como a
Colômbia, por exemplo.
Outra forma de atacar a criminalidade organizada é desestabilizando o poder
econômico dessas associações, frente ao combate efetivo à lavagem de capitais. Se
elas em muito se assemelham às grandes empresas formais, a falta de capital
provocará a um desequilíbrio, levando a falência destas organizações
Por fim, é preciso ter em mente que o alastramento das atividades da
criminalidade organizada pode levar a uma situação irreversível, afastando, cada vez
mais o Estado dos cidadãos, o que já se viu em outros países, cujo caso mais famoso
é o da Itália
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RESUMO: O presente artigo trata da evolução histórica dos Direitos e Garantias
Fundamentais aos direitos humanos, sob as mais variadas facetas das garantias
fundamentais da pessoa humana, iniciando-se pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que é a base da dignidade humana, até o exercício da cidadania, que é um
conjunto de direitos, mas igualmente de deveres. Descreve-se a formação do Estado
moderno, a partir da Constituição Federal de 1988, e procura-se, de forma sucinta,
falar dos Direitos Fundamentais, sua conceituação, características importância,
classificação, respeito e desrespeito às suas normas, bem como dos sistemas de
proteção das garantias e do papel do Estado para a plena eficácia dessas garantias,
tratando inclusive dos remédios constitucionais, para restabelecer as violações aos
direitos e garantias. Fala-se, ainda, do Estado Democrático e da cidadania, que é o
anseio de todos os povos. No decorrer do desenvolvimento da pesquisa procurouse mostrar a necessidade do efetivo cumprimento dos direitos e garantias
fundamentais, como previstos na Carta Magna de 1988, para que sejam
implementadas as mudanças voltadas para o bem da coletividade, visando uma
sociedade mais justa, na qual todos possam viver com dignidade.
Palavras-chave – Direitos e garantias. Direitos Humanos. Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Cidadania.
ABSTRACT: This article deals with the historical evolution of Fundamental Rights and
Guarantees to human rights, under the most varied facets of the fundamental
guarantees of the human person, starting with the Universal Declaration of Human
Rights, which is the basis of human dignity, until the exercise of citizenship, which is
a set of rights, but also duties. The formation of the modern State is described,
starting from the Federal Constitution of 1988, and it is sought, in a succinct way, to
speak of Fundamental Rights, its conceptualization, characteristics, importance,
classification, respect and disrespect to its norms, as well as systems protection of
guarantees and the role of the State for the full effectiveness of these guarantees,
including dealing with constitutional remedies, to restore violations of rights and
guarantees. There is also talk of the Democratic State and citizenship, which is the
desire of all peoples. During the development of the research, it was sought to show
the need for the effective fulfillment of fundamental rights and guarantees, as
foreseen in the 1988 Constitution, so that changes aimed at the good of the
community are implemented, aiming at a more just society, in which everyone can
live with dignity.
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INTRODUÇÃO
O título do presente artigo sugere a grandeza do tema e indica com precisão
seu objeto. A escolha não foi aleatória e a motivação para o desenvolvimento do
assunto justifica-se pela importância e pela grande relevância que o tema alcança,
em face do perfil do Texto Constitucional de 1988, que trouxe transformações
radicais, decorrentes da passagem do Estado Liberal ao Estado Social.
Tais mudanças integram um processo de multiplicação de direitos, pois
restabeleceu o regime democrático no país, valorizando os direitos fundamentais e
a dignidade humana, trazendo em seu bojo o surgimento de novas ações
constitucionais e ampliando outros institutos já existentes na legislação ordinária e
na Carta anterior, implicando, não apenas no aumento da quantidade de bens
merecedores de tutela, mas também, na extensão da titularidade de determinados
direitos, voltados sobremaneira para o bem-estar social.
O objetivo deste estudo foi mostrar como evoluiu a proteção aos direitos
humanos, desde a promulgação, pela Organização das Nações Unidas (ONU) da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, até os dias atuais, em que o texto
constitucional (BRASIL,1988), pelo reconhecimento das necessidade de se assegurar
a proteção e garantias aos direitos humanos e a proteção dos cidadãos, sem
discriminações e limitações, se inscreve, no âmbito das normatizações legais, como
uma Constituição voltada à cidadania.
Metodologicamente, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e
exploratória, fundamentada, unicamente, em pesquisa bibliográfica, a partir da qual
desenvolveu-se uma descrição teórica, sob a óptica de autores reconhecidamente
capacitados que tratam deste tema, dentre os quais podemos citar Bonavides (1996
e 2000), Dalari (1993 e 1995), Greco Filho (1989), Moraes (1998), Piosevan (1995), Silva
(1999), Tucci (1988), dentre outros que enriqueceram significativamente as nossas
reflexões.
No desenvolver da pesquisa realizou-se uma abordagem alicerçada nas
disposições constitucionais e, ainda, em outros instrumentos normativos, como leis,
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pactos, tratados e convenções. A Carta de 1988, conhecida como “Constituição
Cidadã” suscita transformações que importam na adoção de uma nova idéia de
direito que informa uma concepção do Estado e da sociedade diferente da que
vigorou no regime cnstitucional revogado.
Até certo ponto, pode-se afirmar que, ante o cenário da Constituição de 1988,
surge o dever jurídico dos poderes públicos de concretizar a Ordem Constitucional e
deste dever, o direito ao cumprimento da Lei Maior. Entretanto, a realidade
visualizada é outra, pois as violações e os desrespeitos aos direitos individuais e
sociais são gritantes e são uma constante em nossa sociedade, o que existe é um
grande distanciamento do que está previsto no texto constitucional e do que
efetivamente é cumprido.
É necessário reverter esse quadro e lutar para que se cumpram os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, preceituados no art. 3º da CF que
são: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Saliente-se, ainda, por oportuno, que o art. 1º da nossa Carta Magna, tem
como fundamentos: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político.
Ressalta-se que a prevalência dos direitos humanos, é um dos princípios que
regem o Brasil em suas relações internacionais (art. 4º II). A verdade, é que o
reconhecimento desses direitos está consagrado em Cartas, tratados, pactos, leis e
convenções, porém a história brasileira está marcada por uma instabilidade
constitucional que não permite que os direitos individuais e sociais recebam o
merecido tratamento.
Refletindo-se sobre esse descaso com tão relevante questão, discorreremos
sobre os direitos fundamentais e sociais em sua mais ampla acepção, enfocando,
principalmente, sua importância, as garantias, os sistemas de proteção, os
mecanismos, bem como os remédios constitucionais disponíveis, quando os direitos
forem violados, pois não basta se proclamar a existência de um direito; é necessário
assegurá-lo e concretizá-lo na ordem social, pois a preservação e o respeito aos
Direitos Fundamentais do homem, são condições essenciais para o bem viver de
todos os povos de Universo.
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1 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 10 de dezembro
de 1948, contém 30 (trinta) artigos, precedidos de um preâmbulo com 07 (sete)
considerados, em que reconhece solenemente: a dignidade da pessoa humana como
base da liberdade, da justiça e da paz; o ideal democrático com fulcro no progresso
econômico, social e cultural; o direito de resistência à opressão; e a concepção
comum desses direitos.
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Vejamos o que dispõe no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (2019, online):
O ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as
nações, afim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da
sociedade; tendo esta declaração constantemente no espírito,
se esforcem pelo ensinamento e pela educação, a desenvolver
o respeito desses direitos e liberdades e assegurar-lhe, por
medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o
reconhecimento e a aplicação universais e efetivas.
Os trinta artigos reconhecem os direitos fundamentais do homem. Do artigo
1º ao artigo 21, encontramos a proclamação dos chamados direitos e garantais
individuais, com conotações mais modernas como: igualdade, dignidade, não
discriminação, direito à vida, à liberdade (de locomoção, de pensamento, de
consciência, de religião, de opinião, de expressão, de reunião e de associação), à
segurança pessoal, à nacionalidade; de asilo, de propriedade; condenação da
escravidão, da servidão, da tortura, de penas ou tratamentos cruéis, inumanos ou
degradantes; reconhecimento da personalidade jurídica; respeito à intimidade
(pessoal, familiar, epistolar e do domicílio); direito de constituição de família; direito
de circular e escolher residência; proteção igual perante os Tribunais, garantia contra
medidas arbitrárias; de plena defesa, de não retroatividade da lei penal e presunção
de inocência até julgamento final; direitos políticos de participação no governo, de
votar e ser votado, de acesso às funções públicas; garantia de eleições autênticas,
periódicas, mediante sufrágio universal e igual e, voto secreto ou procedimento
equivalente.
Do artigo 22 até o artigo 28, o documento consubstancia os direitos sociais
do homem, assim: direito à segurança social e a satisfação dos direitos econômicos,
sociais e culturais indispensáveis à dignidade da pessoa humana e ao livre
desenvolvimento de sua personalidade, direito ao trabalho, a escolha do trabalho, a
condição satisfatória de trabalho e proteção contra o desemprego, ao salário
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condigno, à liberdade sindical, direito à limitação razoável da duração do trabalho, a
férias, a descanso remunerado e ao lazer; direito à previdência e seguro social no
caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, velhice, e outros, direito à
educação, à instrução técnica e profissional, e à cultura, direito a uma ordem social e
internacional em que os direitos fundamentais sejam plenamente efetivos.
O artigo 29 proclama os deveres da pessoa para com a comunidade e o art.
30, estabelece o princípio de interpretação da Declaração, sempre em benefício dos
direitos e liberdades nela proclamados. O enunciado desses direitos, segundo Dallari
(1995), consagrou três objetivos fundamentais: a certeza dos direitos, exigindo que
haja uma fixação prévia e clara dos direitos e deveres para que os indivíduos possam
gozar dos direitos ou sofrer imposições; a segurança dos direitos, impondo uma série
de normas tendentes a garantir que, em qualquer circunstância, os direitos
fundamentais sejam respeitados; a possibilidade dos direitos, exigindo que se
procure assegurar a todos os indivíduos os meios necessários à fruição dos direitos,
não se permanecendo no formalismo mentiroso da afirmação de igualdade de
direitos onde grande parte do povo vive em condições subumanas.
Diz ainda Dallari (1995.), que o grande problema é o da eficácia das normas
de Declarações de Direitos. O problema torna-se ainda mais grave, em se tratando
de uma Declaração Universal, por não dispormos de um aparato próprio que a faça
valer, tanto que o desrespeito acintoso e cruel às suas normas, nesses cinqüenta anos,
constitui uma regra trágica, especialmente no nosso continente e no nosso país.
Assim, o regime democrático se caracteriza, não pela inscrição dos direitos
fundamentais, mas por sua efetividade, por sua realização eficaz.
Vê-se, portanto, que se tem procurado firmar vários pactos, tratados e
convenções internacionais, sob o patrocínio da ONU, visando a assegurar os direitos
fundamentais do homem, pelos quais as altas partes pactuantes reconhecem que tais
direitos derivam da dignidade inerente à pessoa humana; que, com relação à
Declaração Universal dos Direitos Humanos, não se pode realizar o ideal do ser
humano livre, no desfrute das liberdades civis e políticas, se não se criarem condições
que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos civis, tanto como de seus direitos
econômicos, sociais e culturais; que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a
obrigação de promover o respeito universal e efetivo aos direitos fundamentais do
homem, comprometendo-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos, no seu
território e sob sua jurisdição, esses direitos reconhecidos naqueles instrumentos
internacionais, dente os quais, além dos já referidos, o Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
aprovados pela Assembleia Geral, em Nova Iorque e submetidos à ratificação dos
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Estado interessados. Salienta-se, entretanto, que o Brasil apenas aderiu a esses
pactos em 24 de janeiro de 1992
2 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Difícil é encontrar um conceito preciso de direito fundamental, posto que são
os direitos primordiais do homem, inerentes aos indivíduos e anteriores a qualquer
lei ou contrato social.
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Direitos Fundamentais são os direitos da própria natureza humana, são
inerentes aos indivíduos e anteriores a qualquer contrato social, são os direitos
válidos para todos os povos e em todos os tempos e lugares, segundo a visão
jusnaturalista. São os direitos da própria pessoa, como o direito a vida, a integridade
física, e outros. Por serem esses direitos precedentes ao Estado, não cabe a ele
concedê-los, pode a Constituição declarar a dignidade humana, mas ela não os
concede, apenas reconhece.
A partir desta declaração e deste reconhecimento, a dignidade humana deixa
de ser categoria metajuridica, filosofia ou teológica, ela é reconhecida,
jurisdicionalizada, passa a ter um valor jurídico-Constitucional, com todas a
conseqüências decorrentes.
As várias constituições asseguram os direitos fundamentais do homem, base
da dignidade humana através da expressa admissão da preexistência da mesma a
quaisquer textos jurídicos.
A primazia do indivíduo, como ser humano, reside no fato de que todos são
iguais perante a lei, de que todos os membros da sociedade, são iguais por essência.
Essa igualdade, devido a natureza humana comum, é uma igualdade de direito ou
de direitos, que deixa de lado a igualdade de fato.
Os direitos fundamentais do homem, que na vigente Carta abrangem direitos
individuais, políticos, sociais e econômicos, significam a mais importante conquista
do novo Estado Democrático de Direito.
2.1 Origem e breve histórico
Em ordem cronológica, podemos estabelecer o ano de 1215, como o marco
da história da Inglaterra, ao tempo do Rei “João sem Terra”, pois foi o início da
limitação do poder do Rei sobre seus súditos, seguindo-se a “Petitian of Righs”,
imposta ao Rei Carlos I, em 1628, o “Agrement of the people”, apresentado por
Crowell à câmara dos comuns em 1647, o “Instrument of government”, assinado pelo
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mesmo Crowell, em 1653, o “Habeas Corpus Aci”, também imposto pelo parlamento
ao Rei, em 1679 e o “Bill of Rights”, de 1689, que submete o próprio rei à vontade
soberana da lei.
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Todos os movimentos revolucionários que se produziram ao longo da história
da humanidade, tiveram o condão de gerar modificações na estrutura política, social,
jurídica e econômica de suas épocas.
Outro marco, sem dúvida, foi o processo de formação do Estado
Constitucional Inglês, que repercutiu na França, e por via de conseqüência libertouse do jugo da monarquia absoluta e instalou o Estado Liberal, fonte do liberalismo
jurídico político, econômico e social, e modelo para as nações civilizadas do mundo.
As peculiaridades ontológicas do ser humano, conferem-lhe a capacidade de
organizar sua vida. Dessa capacidade decorre a “dignitas humanas”, que constitui, no
mundo moderno, o conceito fundamental da relação do homem com o estado,
impondo ao último, limitações, conferindo ao primeiro, direitos.
Por ser o estado, uma entidade abstrata, não existe no mundo das realidades
materiais, somente no mundo do Direito, portanto necessita valer-se de mecanismos
que possam executar seus poderes e suas competências, agindo e querendo por ele,
para que através dos meios materiais possibilitem seu desempenho.
Segundo o enunciado do art. 16, do Código Geral do Direito Civil da Áustria,
de 1811 (2020, online) : todo o ser humano é titular de direitos adquiridos pelo

nascimento, evidentes pela razão, e, conseqüentemente deve ser considerado
pessoa.
Esses direitos são, atualmente, denominados “Direitos Humanos
Fundamentais”. No passado foram chamados “Direitos do Homem”. A atual e vigente
Constituição Brasileira, os denominaram “Direitos e Garantias Fundamentais”.
Esses direitos têm por objetivo, assegurar e garantir a cada ser humano,
através do respectivo estado, sua dignidade, sua liberdade, seu direito à segurança
física, à justiça social e à solidariedade.
Desde os primórdios, que os homens sempre lutaram por seus “direitos”, por
eles, chegaram até a morrer.
O certo é que, antes da proclamação da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, passamos por vários períodos em nossa história, como a Legislação
Mosaica, o Código de Hamurabi, o Código de Manu, a Lei das XII Tábuas, o Alcorão,
a Magna Carta, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Código de
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Napoleão, as Ordenações do Reino, o Código de Bustamante, a Consolidação e o
esboço de Teixeira de Freitas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
A evolução dos direitos do homem, está associada a essa escala histórica, que
abrange as fases de escravidão, servidão, artesanato, corporação, manufaturas reais,
até chegar ao salário.
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O desenvolvimento das ciências possibilitou o surgimento de grandes
inventos, como a máquina a vapor e a eletricidade, que trouxeram o aparecimento
das máquinas industriais, originando-se, a partir desse período, a chamada
Revolução Industrial.
A partir daí, a questão social ganhou corpo e notabilizou-se por tratar-se de
uma questão de equilíbrio entre o capital e o trabalho. O movimento operário levou
à Revolução de 1848, a qual iniciou o reconhecimento pela coletividade dos direitos
dos trabalhadores, atendendo-se as suas exigências, de mais dignas condições de
trabalho, melhoria salarial e redução da jornada de trabalho.
A segunda Revolução Industrial foi marcada pela automação das máquinas, e
acelerou o processo de transformação já desencadeado, exigindo soluções que
foram sendo encontradas, apesar dos enormes problemas que foram superados, com
a inevitável repercussão no âmbito do Direito Social.
2.2 Características
Segundo a orientação de Moraes (2000), os direitos fundamentais apresentam
quatro características, que são:
a)

historicidade – como todo e qualquer direito, os direitos fundamentais
passaram por várias transformações desde seu advento, até sua extinção, e
nesse contexto a evolução histórica dos direitos fundamentais, divide-se
em três gerações, de acordo com os ideais da Revolução Francesa:
liberdade, igualdade e fraternidade.

A liberdade compreende os direitos individuais, coletivos e os políticos,
inerentes ao Estado Liberal.
A igualdade inclui os direitos de igualdade, imanente ao Estado Social.
A fraternidade ou solidariedade abrange os direitos de fraternidade ou
solidariedade, imanente ao Estado contemporâneo, e correspondem aos
direitos metaindividuais, como os direitos difusos, que reclamam proteção
internacional.
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b) Inalienabilidade – significa que, como os direitos fundamentais não são
dotados de conteúdo econômico-patrimonial, a sua titularidade é
insuscetível de ser transmitida, a título gratuito ou oneroso, sob pena de
afetar-se a dignidade da pessoa humana (LEAL, 1960).
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c)

Imprescritibilidade – designa que a exigibilidade do direito fundamental
não é prejudicada pela inércia de seu titular, bem como pela continuidade
dessa inércia, durante um certo lapso temporal (MORAES, 2000).

d) Irrenunciabilidade – indica que em sede de direitos fundamentais, é
vedado qualquer ato no sentido da disposição da sua titularidade, embora
haja a possibilidade do sujeito ativo deixar de exercê-lo MORAES (2000).
2.3 Importância do respeito às normas de direitos humanos
A preocupação com os Direitos e Garantias Fundamentais, constitui a marca
da era moderna, tanto no plano internacional, como no plano interno. Os Direitos
Fundamentais, influenciaram a organização do moderno Estado Constitucional,
como a exegese dos direitos fundamentais influenciaram sua Constituição. O Estado
Constitucionalmente determinado torna-se o Estado ideal, cuja concretização se
constitui numa missão permanente de seu povo.
A moderna doutrina do Direito Constitucional adotado no Brasil, em face do
crescente número de celebrações e tratados internacionais, multiplicando as relações
entre as ordens jurídicas internas e a ordem jurídica internacional, e a relevante
importância do conhecimento do Direito internacional, adotou uma solução baseada
na doutrina dualista de Hans Kelsen (apud Piovesan, 1995), sem qualquer formalismo
radical, para que se fizesse a incorporação do direito internacional no direito interno.
Como bem expressa Rezek (1995, p. 69), “a vontade nacional, afirmativa
quanto à assunção de um compromisso externo, repousa sobre a vontade conjugada
dos dois poderes políticos. A vontade individualizada de cada um deles é necessária,
porém não suficiente.”.
Com efeito, é atribuição do Congresso Nacional, consoante o disposto no art.
49, I da Constituição Federal de 1988, examinar e aprovar o conteúdo do tratado,
iniciando-se pela Câmara e depois pelo Senado, e após, aprovado nas duas casas, é
necessária sua formalização através de Decreto Legislativo expedido pelo Presidente
do senado e publicado no Diário oficial da União, sendo depois promulgado pelo
Presidente da República, através de Decreto publicado no órgão oficial, quando
então passará o diploma internacional a vigorar internamente.
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De fato, a importância dos Direitos Fundamentais, que abrangem todos os
direitos inerentes ao homem, na sua mais ampla acepção, recebe a proteção do
Direito Interno e do Direito Internacional.
Para dirimir a ocorrência de provável conflito entre as normas externas e de
direito interno a Constituição Brasileira, embora não fazendo de modo expresso,
deixa clara a adoção do sistema paritário, quando submete os tratados ao controle
de Constitucionalidade (art. 102, III, b, CF), a exemplo das leis infra constitucionais.
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A atual Constituição deu enfoque e destaque aos direitos e garantias
individuais, preocupando-se com a melhor qualidade de vida dos cidadãos, e isso
teve influência decisiva na aplicação das leis e na forma de atuação da justiça,
alterando sensivelmente as regras até então vigentes e o relacionamento EstadoCidadão.
Apesar da atual Carta Magna de 1988 ter dado especial relevo e ênfase ao
capítulo dos direitos e garantias individuais e sociais, e mesmo estando estes direitos
grafados com amplitude, a violência institucional continua.
Observamos, ainda, a impotência de uma justiça que não se modernizou e não
atende aos reclames da sociedade. Não tem sentido a permanência de um Estado
que, mais e mais, se desgarra da Nação, que desqualifica a cidadania e desrespeita
as instituições construídas pelo povo.
De nada adianta a consagração dos direitos fundamentais na Constituição, se
esses direitos não servem aos seus interesses mais imediatos e não atendem aos
legítimos anseios do povo.
Assim, é preciso lutar contra as constantes violações dos direitos
fundamentais, no que tange aos direitos humanos, políticos, sociais, econômicos e
culturais, pois o regime democrático se caracteriza, não pela inscrição dos direitos
fundamentais, mas por sua efetividade, por sua realização eficaz.
O Estado moderno não pode contentar-se com o reconhecimento da
independência jurídica do indivíduo, ele deve, ao mesmo tempo, criar um mínimo de
condições jurídicas que permitam assegurar a independência social do indivíduo.
A concretização dos direitos fundamentais, constitui-se na aplicação prática
da teoria dos direitos fundamentais, consistindo essa, numa compreensão orientada
sistematicamente a respeito de seu caráter geral, seu direcionamento e sua extensão,
o que nos obriga a pensar na função dos direitos fundamentais quanto a sua
‘tipicidade’.
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Essa visão constitui um sistema de valores, objetivando a concretização dos
direitos humanos fundamentais. Os direitos fundamentais devem ser protegidos,
tanto contra sua excessiva proliferação, como contra a omissão do Estado quanto à
sua concretização.
Afirma Trindade (1996): no domínio da proteção dos direitos humanos,
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interagem o direito internacional e o direito, munidos pelas mesmas necessidades de
proteção, prevalecendo as normas que melhor protejam o ser humano.
Assim, a primazia é da pessoa humana, pois o indivíduo possui anteriores e
superiores aos do Estado e este deve respeitá-los, porquanto, o Estado existe em
função do homem, com o fim de realizar suas necessidade, proteger seus direitos
sem jamais usurpá-los. Desse modo, os direitos da pessoa humana não podem deixar
de ser reconhecidas, positivamente e respeitado pelo Estado.
2.4 Classificação
No tocante à classificação dos direitos humanos, cumpre salientar que não
existe classificação precisa, pois esta varia de acordo com a sistematização das
diversas constituições, não sendo, assim, a doutrina constitucionalista uniforme
quanto à classificação dos Direitos Fundamentais.
A título de exemplo, na Itália, os direitos fundamentais classificam-se em:
direitos civis, direitos políticos e direitos sociais.
Na Alemanha – liberdade jurídica, direito a ações negativas, direito a ações
positivas.
Na Espanha – direitos de ordem individual, direitos de ordem social, direitos
de ordem política.
Em Portugal – direitos, liberdades e garantias subdivididos em: pessoais, de
participação política, dos trabalhadores, direitos econômicos, sociais e culturais.
Na Argentina – direitos a que não seja afetada uma situação jurídica; direitos
a que não se suprima uma situação jurídica, direitos a uma ação positiva, subdividida
em fática e normativa.
Na Colômbia – direitos de personalidade, direitos econômico-sociais, direitos
e liberdades políticas e liberdades individuais.
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a)

direitos individuais – são os direitos fundamentais próprio do homem –
indivíduo, titularizados e exercidos pela própria pessoa. Ex: direito à vida,
direito à integridade física e moral, direito à liberdade de crença e de culto
e a liberdade ambulatórial.

b)

direitos metaindividuais – são os direitos fundamentais inerentes ao
homem – membro de uma categoria, classe ou grupo, titularizados e
exercidos por uma coletividade. Ex: direitos difusos, direitos coletivos e
direitos individuais homogêneos. Ex: liberdade de reunião, liberdade de
associação, etc.

c)

direitos sociais – são os direitos fundamentais, inerentes ao homemsocial, relativo a um complexo de relações sociais, econômicas ou culturais.
Ex: direito à saúde, direito à habitação, direitos dos portadores de
deficiência, direitos da família, direitos das crianças e dos adolescentes,
direitos dos idosos, direitos dos consumidores, direito ao trabalho, direitos
dos trabalhadores, direito à educação, direito à cultura, direito ao
desporto, etc.

d)

direitos políticos – são os direitos fundamentais imanentes ao homemcidadão, cujo exercício confere aos titulares a participação na vida política
do estado, são eles: direito de voto, direito de ser eleito, direito ao cargo
ou ao ofício e direito no cargo ou no ofício.
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A nossa Constituição Federal, baseada na sistematização empreendida no
art. 5º até o 16, e levando em consideração o critério material classifica os direitos
fundamentais em:

Outra classificação, adotada no Brasil, também pelo ponto de vista material,
levando em consideração a ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de
valores e princípios consagrados na Constituição é a seguinte:
a)
Direitos Fundamentais de primeira geração – Correspondem ao ideal de
liberdade da Revolução Francesa, tem a base constituída dos valores fundamentais
e invioláveis do individualismo aos quais devem se subordinar os interesses do
poder; são os direitos à liberdade (abstrata), respeito à personalidade tem por
titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ao
atributo da pessoa, e ostentam uma subjetividade, que é seu traço mais
característico.
b)
Direitos Fundamentais de segunda geração – Se reportam ao ideal de
igualdade da Revolução Francesa, visam a proteção às pessoas; são direitos
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originários ligados as raízes dos valores fundamentais civis e políticos; são os
direitos sociais, culturais e econômicos; são direitos coletivos, são garantias
institucionais, são conjuntos de regras jurídicas indispensáveis ao pleno exercício
da liberdade. Tem uma dimensão objetiva de garantias contra atos arbitrários.
c)
Direitos Fundamentais de terceira geração – São direitos que tem por
destinatário o gênero humano, como direito ao desenvolvimento, direito à paz
social, direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio comum da humanidade;
Essa geração de direitos diz respeito ao ideal de fraternidade da Revolução
Francesa, foi concebida nos últimos anos para se referir aos chamados direitos
globais.
d)
Direitos Fundamentais de Quarta geração – Segundo Bonavides (1996),
são direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito a informação e o
direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da Sociedade aberta do
futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo
inclinar-se no plano de todas a relações de conveniência; reportam-se ao dom de
viver com a liberdade de usufruir os bens inerentes ao patrimônio comum da
humanidade; essa categoria surgiu recentemente na França.
2.5 Os direitos humanos e direitos políticos
Segundo Moraes (2000), os direitos humanos constituem uma categoria
prévia, legitimadora e informadora dos direitos fundamentais, que por sua vez,
consistem em uma classe descritiva dos humanos. E ainda, os direitos humanos
constituem um conjunto de convicções eticopolíticas, geralmente admitidas por
todos os países, o mínimo denominados comum civilizatório do presente momento
histórico.
Quando se fala em “direitos humanos”, não se dá a necessária ênfase àqueles
“Direitos Humanos”, que são requisitos fundamentais para a realização dos demais:
os “Direitos Políticos’”.
Direitos políticos são, em si mesmos, direitos fundamentais da pessoa
humana, e são inerentes ao homem-cidadão, cujo exercício confere a seus titulares a
participação na vida política da nação. É o direito de votar e ser votado, de assumir
o cargo ou a função e o direito de nele permanecer.
Não se pode assegurar o devido respeito aos demais “direitos humanos”,
senão no Estado Democrático de Direito, em que as liberdades públicas são
garantidas, e os ‘direitos políticos’, podem ser plenamente exercidos.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre “direitos políticos”, diz
que todos têm o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por
intermédio de representantes livremente escolhidos.
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A Constituição Brasileira de 1988, como as demais Constituições democráticas
de todo mundo, consagra a soberania popular que será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E assegura “direitos
políticos” para que o povo possa exercer o poder por meio de seus representantes
eleitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo e as pesquisas foram de grande proveito, pois propiciou um
aprofundamento dos conhecimentos sobre um tema muito palpitante e de grande
interesse da sociedade, dado sua relevância no atual Estado Democrático de Direito.
O tema é de grande interesse desde os primórdios, pois já fazia parte da
Declaração de Virgínia em 1776, das Declarações dos Direitos do Homem e do
Cidadão em 1789, da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, de outras
Constituições e finalmente com maior amplitude em nossa Carta de 1988, conhecida
como Constituição Cidadã.
Com efeito, esse aprofundamento suscitou muitas dúvidas e indagações,
levando a uma séria reflexão sobre o modelo de Estado que se tem e se esse é o
modelo que a sociedade deseja. Buscamos saber se esse modelo tem atendido aos
anseios da coletividade, se tem proporcionado uma sociedade mais livre, mais digna,
mais justa, mais consciente e mais solidária? Não é muito difícil se responder.
Das leituras e das pesquisas feitas, concluiu-se que, apesar da Constituição ter
dado relevância e ênfase ao capitulo dos Direitos e Garantias Fundamentais e, mesmo
estando esses direitos positivados, a violência institucional continua, as violações aos
direitos em todos os níveis permanecem, a realidade é angustiante. Inúmeros são os
problemas de desrespeito a toda sorte de direitos; é um problema conjuntural, é uma
problemática de ordem, moral, humana, social, política, econômica, cultural.
No desenvolver da pesquisa discutiu-se acerca da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, sobre os Direitos Fundamentais, sua origem, evolução histórica,
conceito, características, importância, classificação, sistemas de proteção, respeito e
desrespeito as suas normas, o papel do Estado para a efetivação das garantias e
sobre os remédios constitucionais para o restabelecimento das violações a esses
direitos. Falamos ainda sobre o Estado Democrático e a cidadania, que é o exercício
em plenitude dos direitos da pessoa humana.
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A principal conclusão a que se chegou, ao término da pesquisa, foi que a
Constituição Federal de 1988, apesar de não ser perfeita, veio mais preocupada com
seus destinatários. Entretanto, mesmo com todos os Direitos e Garantias
asseguradas, os dispositivos da Constituição de 1988 não vêm sendo cumpridos, em
sua totalidade, sendo necessário que o Estado Democrático de Direito se volte mais
para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, expressos no art.
3º e seus incisos, obedecendo aos princípios consagrados no art. 4º e seus incisos,
para que a Democracia manifeste seus efeitos e se tenha uma sociedade, mais justa,
mais humana e mais solidária, na qual a paz e o bem estar social alcancem a todos,
indistintamente.
Para que se possa ver respeitados os direitos conquistados, porque inerentes
a todos os seres humanos, a sociedade deve ficar vigilante e lutar, de forma efetiva
e participativa, pela consolidação dos valores maiores da Justiça, da Democracia, e
da paz social, para a legitimação da Cidadania, onde todos possam “ter direito a ter
direitos.”
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RUBENS ALVES DA SILVA[1]
RESUMO: O presente trabalho visa analisar os recursos de acessibilidade que um
deficiente visual encontra nas instituições privadas de nível superior de Manaus. Com
o objetivo de demonstrar as dificuldades encontradas no dia a dia do discente
portador de deficiência visual ao adentrar na universidade e se deparar com a falta
de respeito a não aplicação das Normas que regulam a sua acessibilidade ao espaço
físico, evitando as barreiras de ações simples como: mapa em relevo na entrada com
indicações em Braile, ou sonorização, cadeiras fixas, sonorização no elevador entre
outros. Bem como dar ênfase a legislação pertinente ao deficiente visual em âmbito
universitário, assim como os problemas enfrentados. Dissertar sobre a escassez de
material literário na área de direito na capital do Amazonas, para atender a demanda
dos direitos fundamentais e o acesso à educação por pessoas com deficiência visual,
por conta do embate de direitos a igualdade e dignidade, e os direitos autorais, logo
é um tema interdisciplinar que tem como força motriz a legislação.
Palavras-chave: Acessibilidade, Igualdade e Dignidade.
ABSTRACT: The present work aims to analyze the accessibility features that a visually
impaired person finds in the private institutions of higher level of Manaus. With the
objective of demonstrating the difficulties encountered in the daily life of the student
with visual impairment when entering university and facing the lack of respect in the
non-application of the Norms that regulate their accessibility to physical space,
avoiding the barriers of simple actions such as: embossed map at the entrance with
indications in Braille, or sound, fixed chairs, sound in the elevator among others. As
well as to emphasize the legislation pertinent to the visually impaired in university
scope, as well as the problems faced. Dissertation on the scarcity of literary material
in the area of law in the capital of Amazonas to meet the demand for fundamental
rights and access to education by visually impaired people due to the clash of rights
to equality and dignity and copyright, logo is an interdisciplinary theme that has as
driving force the legislation.
Key words: Accessibility, Equality and Dignity.
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educação superior. 4. EFICÁCIA DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS E OUTROS
MÉTODOS NO ENSINO SUPERIOR. 4.1. Do espeço físico e mobiliário. 4.2.
Comunicação e Relacionamento. 4.3. O Sistema Braille. 4.4. Uso da tecnologia pelos
deficientes visuais. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objeto a análise de inclusão do deficiente visual
nas universidades privadas de Manaus para que o mesmo encontre nas mesmas,
meios mais acessíveis que garantam seus direitos à uma educação com tecnologia e
qualidade. Este exame tem por finalidade apontar quanto à responsabilidade ora
governo, ora setor privado, quanto a negligência desta e seu descumprimento das
disposições constitucionais de acesso à educação. Demostrar que a inclusão é um
processo pelo qual a sociedade se adapta para permitir a participação das pessoas
em todos os seus setores, inclusive das pessoas com algum tipo de deficiência, e
estas, por sua vez, se preparam para assumir seus papeis diante da sociedade. O
acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho é um dos aspectos do
processo de inclusão, importantes por proporcionar às pessoas condições para a
satisfação de suas necessidades básicas, a valorização de si mesmas e o
desenvolvimento de suas potencialidades.
O que a pessoa com deficiência busca, é a dignidade propriamente dita. O
acesso aos direitos inerentes a qualquer ser humano, independentemente do tipo de
limitações que possam ter. O direito ao trabalho, a moradia, a educação, a
alimentação; buscando valorizar-se, sentir-se útil para a sociedade; buscando
também modificar os olhares que as rondam, querendo que seja retirada a venda
desses olhos (muitas vezes preconceituosos) e que as pessoas a respeitem pela
dignidade com que levam a vida, e não por pena, como muitas vezes acontece.
Somos tão completos como qualquer outra pessoa (às vezes até mais eficientes que
muitas pessoas sem deficiência), mas as tarefas que irão realizar, as atribuições que
lhe são conferidas é que lhe mostrarão a essência dos seus limites e não a deficiência
que portam.
Esta pesquisa propõe-se responder ao seguinte problema: Quais os
problemas enfrentados pelo deficiente visual nas universidades privadas de Manaus?
Explicar questões como a falta de acessibilidade (infraestrutura) que uma pessoa com
deficiência visual encontra para chegar aos setores das instituições privadas de
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ensino superior em Manaus; e também quantos aos recursos em áudio, tecnológicos
e livros em braile.
Este projeto propõe abordar tema muito comum e frequente, muito
debatido pela sociedade, porém, observa-se que pouco se tem feito para assegurar
a acessibilidade para pessoas com deficiência visual no Brasil, especificamente em
Manaus. Pretende-se com este projeto apresentar a legislação vigente que ampara
a pessoa com deficiência, que busca se estabelecer em meio à sociedade através da
qualificação do ensino superior encontrando dificuldades como os recursos que as
mesmas devem disponibilizar, evidenciando o que a sociedade chama de inclusão
social, o que visivelmente não ocorre.
É dessa forma, que acredito que deveria ser o papel da construção de uma
sociedade democrática e inclusiva onde todas as pessoas tenham seu lugar. Sendo o
Brasil considerado um dos países que possui uma das legislações mais avançadas
sobre o tema e sobre acessibilidade, esse crédito se deve aos próprios detentores do
direito que compreenderam que a acessibilidade é um dos meios para se alcançar a
inclusão social.
2. OS DIREITOS BASILARES INERENTES AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Quanto ao amparo constitucional do ensino, nossa Constituição Federal de
1998, em seu art. 5º, dispõe: “ 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: b) Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do
Desporto – Seção I – Da Educação”. (BRASIL.1988).
Nos artigos 205 e 206, da Constituição Federal de 1988, dispõe:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: I - Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola II - Liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
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coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira para o Magistério público, com
piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988)
No art. 209, da Constituição, também rege sobre o ensino privado, e dispõe:
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as
seguintes condições: I - Cumprimento das normas gerais da
educação nacional; II - Autorização e avaliação de qualidade
pelo Poder Público (BRASIL, 1988).
E no art. 214, ainda da Constituição Federal, dispõe:
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento
do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do
Poder Público que conduzam à: I - Erradicação do
analfabetismo; II - Universalização do atendimento escolar; III Melhoria da qualidade do ensino; IV - Formação para o
trabalho; V - Promoção humanística, científica e tecnológica do
País. (BRASIL, 1988).
De acordo com a Lei nº 7.853 (BRASIL, 1989), dispões “sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência”, ampara a
acessibilidade aos portadores de deficiências visuais, integração ao mercado de
trabalho e educação adequada e adaptada.
A Coordenadoria para a integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
conhecida como “CORDE” é o órgão federal responsável em coordenar e fiscalizar o
cumprimento da lei em nível federal, estadual e municipal. A Lei supracitada acima,
trata dos direitos e deveres dos portadores de deficiências, garantindo que em todo
o território brasileiro ações sejam desenvolvidas para melhorias em sua vida, saúde,
educação, trabalho e lazer. Em seu artigo 1º estabelece: Ficam estabelecidas normas
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gerais que asseguram o “pleno exercício dos direitos individuais e sociais das
pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta
Lei”.(BRASL,1989). Em dezembro de 1996, a Lei nº. 9.394/96, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, garantiu escolaridade gratuita a todos em seu Capítulo
V, nos artigos 58, 59 e 60.
Esta Lei garante o acesso à escolaridade em todos os níveis de ensino e
currículos adaptados e voltados a atender as deficiências. A Lei nº. 7.853/89
garantiram direitos legais a todos os cidadãos brasileiros portadores de deficiência
em solo brasileiro referentes à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho, ao desporto,
ao turismo, aos transportes, às construções públicas, à habitação, à cultura e outros.
Este Decreto Federal nº 3.298/99 deu início a todos os direitos e garantias
que temos hoje, inclusive classifica as deficiências amparadas no artigo 4º e
especifica a cegueira no inciso II, quanto ao grau.
Lei nº. 10.172 de 9 de janeiro de 2001 institui o Dia Nacional da Educação
que será comemorado em 12 de dezembro. Estabelece avaliações nacionais
periódicas e aprova o Plano Nacional da Educação e os Planos Decenais a serem
elaborados em todos os segmentos municipais, estaduais e federais. A partir deste
período houve respeito às deficiências. Todos passaram a frequentar escolas
regulares e conviver em conjunto com pessoas sem deficiências. Este trabalho de
cidadania permitiu entender que é normal ser diferente. Houve uma abertura em
relação a esta situação com campanhas publicitárias e discussões sobre as
deficiências em novelas como “Coração de estudante”, em 2002, “América”, em 2005,
e “Páginas da Vida”, em 2006.
A Resolução CNE nº. 02, de 11 de setembro de 2001, abordam as Diretrizes
para Educação Especial na Educação Básica, assegurando acessibilidade aos alunos
em todos os níveis de escolaridade.
Destaca-se que, para Leite (2016), a “acessibilidade é direito instrumental”.
Afinal, sem acesso aos equipamentos urbanos, às escolas, aos postos de saúde, aos
transportes públicos, as pessoas com deficiência visual não podem exercer,
plenamente, a sua cidadania.
2.1. A DIGNIDADE HUMANA NA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, decreto de nº
6.949/09 é pródiga no tocante à dignidade humana. Já em seu artigo 1º, dispõe que
seu propósito é proteger e promover a dignidade inerente ao ser humano.
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Dentre os princípios gerais, a dignidade humana, além de se manifestar
expressamente, faz-se concretizar através de outros vocábulos, a saber: a)
independência da pessoa; b) autonomia individual; c) não discriminação; d) respeito
pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da
diversidade humana e da humanidade; e) igualdade de oportunidades; f)
acessibilidade (CONVENÇÃO, 2008).
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Em seu art. 8º, ao dispor sobre conscientização, os Estados-partes devem
adotar medidas eficazes para conscientizar a sociedade no sentido de fomentar o
respeito pela dignidade das pessoas com deficiência.
No art. 9º, que versa sobre acessibilidade, os Estados-partes têm de adotar
todas as medidas que viabilizem as pessoas com deficiência viver de forma autônoma
e participar plenamente de todos os aspectos da vida. Além disso, a Convenção
dispõe que os Estados-partes:
(...) deverão tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes
o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ou propiciados ao público, tanto na zona
urbana como na rural. Estas medidas, que deverão incluir a
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à
acessibilidade, deverão ser aplicadas, entre outros (...).
(DECRETO, 2009)
Ao dispor em seu artigo 24 sobre educação, o texto legal dispõe que os
Estados deverão assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
devendo alcançar, dentre outros objetivos, o “pleno desenvolvimento do potencial
humano e do senso de dignidade e autoestima”.
Importante, portanto, frisar que a referida Convenção e seu Protocolo
Facultativo passaram a ser o primeiro Tratado Internacional a ingressar na ordem
jurídica interna brasileira com status de emenda constitucional, por ter sido aprovado
seguindo a regra imposta pelo § 3º do art. 5º da Constituição Federal.
3. ACESSIBILIDADE E OS RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Apesar de toda legislação existente, Barcelos; Campante (2012) ressaltam
que “um dos principais desafios enfrentados pelas iniciativas de implementa o da
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acessibilidade o de produzir espaços, tecnologias e serviços que sejam realmente
capa es de permitir a sua frui o por todas as pessoas”.
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Dentre os diferentes grupos sociais cujas necessidades devem ser supridas
pelo Estado, os deficientes visuais. Com efeito, a falta de acessibilidade nos espaços
e vias públicas, no mobiliário urbano, nos transportes, nos meios de comunica o, nas
tecnologias e nas sinalizações, faz com que essas pessoas fiquem confinadas em suas
casas. “em os espaços adaptados, não se tem acessibilidade, e, sem esta, não há
direitos iguais, não há inclusão social” (LEITE, 2016, p. 245).
Assim, será que podemos falar em liberdade e principalmente, em igualdade,
se uma pessoa com deficiência visual necessita ser conduzida pelo braço de
estranhos para caminhar pelas vias públicas, ou outros espaços públicos que se
encontram em situa es que impedem a livre e segura circulação?
As pessoas que necessitam do auxílio de outras para alcançar seus objetivos,
não vivenciam a essência do conceito da acessibilidade universal em nenhum
momento. “Somente há que se falar em inclusão das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida se houver acessibilidade com autonomia e independência”
(LEITE, 2016, p. 248).
Exemplificando, conforme Affonso (2016), apesar do direito de acesso à
cultura e lazer, obras culturais muitas vezes não são acessíveis se pessoas com
deficiência visual, porque não são disponibilizadas em um formato de áudio, braile
ou corpo aumentado, no caso de livros e revistas, ou não é feita a audiodescrição de
obras em museus, de filmes em cinemas e de imagens em exposições fotográficas.
Em que pese o direito do portador de deficiência visual de ingressar e
permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia, atualmente,
existem apenas 160 cães-guia treinados e prontos para auxiliar seus donos no Brasil.
O motivo, de acordo com a autora, “[...] é que existem poucos centros de
treinamento, o que torna a conseguir um cão-guia algo raro e caro” (FREITAS, 2016).
Assim, muitas vezes o portador de deficiência visual opta pelo uso da
bengala, mas as calçadas irregulares, os degraus imprevisíveis e até mesmo os
obstáculos de maior porte, como um orelhão, não são alcançados pelo seu tatear.
Em consequência, a cidade e seus espaços, quando não são acessíveis para
as pessoas com deficiência, deixam de ser o local de convívio, de encontro, da troca,
do compartilhamento espaços de inclusão social), para tornarem-se locais de
exclusão espacial. No entanto, as pessoas com deficiência são pessoas como todas
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as outras e merecem respeito e consideração por parte do Estado, das instituições e
da comunidade.
3.1 A educação especial na educação superior
A política de inclusão escolar implementada na educação básica traz reflexos
no fluxo escolar dos alunos com deficiência que passaram a exercer sua cidadania a
partir do acesso à educação superior (BRASIL, 2017).
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Atualmente, é no âmbito da educação superior que se encontra o maior
avanço na implantação de ações que buscam democratizar o acesso dos grupos
historicamente excluídos do sistema educacional, até porque é nesse nível que a
questão é mais evidente. Ao lado das necessidades econômicas da região, a
interiorização tem sido uma das principais diretrizes norteadoras do mapa da
expansão, buscando a equidade no acesso às universidades para os afro-brasileiros,
os povos indígenas e as pessoas com deficiência.
Desta forma, o Estado brasileiro busca disponibilizar instituições de ensino
em todo seu território, ofertando melhores condições de acesso e permanência com
qualidade no ensino superior. O Programa Universidade para Todos - PROUNI, criado
em 2004, possibilita o acesso de jovens de baixa renda à educação superior. Está
dirigido aos estudantes egressos do ensino médio público e tem como finalidade a
concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais a estudantes dos cursos de
graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de
educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas
que aderiram ao programa. Embora seja dirigido a qualquer estudante carente,
também há um critério de prioridade para o ingresso de alunos com deficiências ou
autodeclarados indígenas, negros, em proporção equivalente à proporção de
pessoas com deficiência, negros e índios em cada unidade da Federação, segundo o
Censo do IBGE (BRASIL, 2017).
O Programa de Acesso à Universidade – INCLUIR, implementado desde 2005,
apoia projetos das instituições federais de ensino superior que promovem
acessibilidade de pessoas com deficiência a todos os espaços acadêmicos, às
comunicações e aos currículos dos diferentes cursos, valorizando a diversidade e
oportunizando a participação e a aprendizagem de todos os alunos.
O PROESP é uma iniciativa do Ministério da Educação/SEESP, em parceria
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, que
objetiva o “desenvolvimento de estudos na área da educação especial e o
desenvolvimento da formação de professores para atender às necessidades
educacionais especiais dos alunos e viabilizar a inclusão escolar e social. Pelo
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programa são disponibilizadas bolsas de mestrado e doutorado aos alunos da pósgraduação que estejam desenvolvendo projetos de pesquisa relacionados à
temática” (BRASIL, 2017).
Para avançar na política de educação inclusiva, merece destaque a assinatura
do Decreto nº 5.296/ 2004, Lei da Acessibilidade, que determina prazos para a
implementação da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, nas diferentes áreas da sociedade, e a do Decreto 5.626/ 2005, que
regulamenta o uso e a difusão da Libras e prevê a inserção da Libras como
componente curricular em todos os cursos de formação de professores e de
fonoaudiologia, no prazo de dez anos, avançando para os demais cursos.
Segundo alguns estudos direcionados a analisar a inclusão de pessoas com
deficiência nas instituições de nível superior (BRASIL, 2010) com relação à distribuição
de alunos com deficiência entre as instituições públicas e privadas, houve a seguinte
evolução: desde 2003 o acesso por alunos deficientes visuais a universidades públicas
caiu 4%, enquanto que o acesso a faculdades privadas teve um aumento de 10%.
Também há uma análise sobre os dados da matrícula de alunos com
deficiência nas instituições de ensino superior que evidenciaram o crescimento mais
lento nas instituições públicas, o que demonstra a necessidade de disseminação da
concepção da educação inclusiva e investimento em ações para a organização dos
espaços para a promoção do acesso de todos, para a formação docente que valorize
as diferenças e oportunize um currículo acessível com a previsão de equipamentos e
recursos diferenciados, a acessibilidade à comunicação, bem como o uso de
estratégias de ensino que promovam a aprendizagem de todos os alunos (BRASIL,
2010).
A disciplina constitucional e legislativa sobre acessibilidade bastante
abrangente, tendo sido radicalmente aprofundada e modernizada pela Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, de acordo com Barcelos;
Campante (2012). Na mesma linha, a Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe o
conceito de acessibilidade em seu artigo 3º, inciso I:
Art. 3º. I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos
ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida ( LEI nº 13.147, 2015).
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Importante salientar que é o município o principal responsável pela tomada
de decisões e das ações executivas das políticas de acessibilidade, afinal cabe a ele a
promoção do adequado ordenamento territorial, nos ensinamentos de Leite (2016).
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Conforme Barcelos; Campante (2012), as possíveis dificuldades de
operacionalização da acessibilidade não podem ser pretexto para a manutenção da
realidade de discriminação no acesso à convivência social, pois, sendo a
acessibilidade um direito fundamental, a sua concretização não pode estar sujeita a
um juízo de conveniência.
Temos também o Programa Municipal Bolsa Universidade, onde a Prefeitura
Municipal de Manaus e a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Gestão – SEMAD, por intermédio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão
Sócio-educacional – ESPI, tornam público para conhecimento dos interessados a
abertura das inscrições, no períodos conforme editais lançados.
Para o Processo Seletivo do Programa Bolsa Universidade – PBU, regido pela
Lei n.º 1.931 de 19 de novembro de 2014 e regulamentado pelo Decreto n.º 2.981 de
22 de dezembro de 2014, o candidato tem que preencher os requisitos conforme o
edital do ano. O qual tem por objetivo à concessão de bolsas de estudos integrais e
parciais (100%, 75% e 50%), para estudantes hipossuficientes, em cursos de
graduação ou sequenciais de formação específica, na modalidade de educação
presencial, por Instituição de Ensino Superior – IES privada, estabelecida no Município
de Manaus.
4.2 EFICÁCIA DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS E OUTROS MÉTODOS NO ENSINO
SUPERIOR
4.1. Do espeço físico e mobiliário
Segundo Sá, Campos e Silva (2007, p. 22) “a configuração do espaço físico
não é percebida de forma imediata por alunos cegos, tal como ocorre com os que
enxergam. Por isso, é necessário possibilitar o conhecimento e o reconhecimento do
espaço físico e da disposição do mobiliário”.
Ainda segundo as autoras (p. 22) “a coleta de informações se dá de forma
processual e analítica através da exploração do espaço concreto da sala de aula e do
trajeto rotineiro dos alunos: entrada da escola, pátio, cantina, banheiros, biblioteca,
secretaria, sala dos professores e da diretoria, escadas, obstáculos. As portas devem
ficar completamente abertas ou fechadas para evitar imprevistos desagradáveis ou
acidentes. O mobiliário deve ser estável e qualquer alteração deve ser avisada”.
1089

www.conteudojuridico.com.br

Convém reservar um espaço na sala de aula com mobiliário adequado para
a disposição dos instrumentos utilizados por esses alunos que devem incumbir-se da
ordem e organização do material para assimilar pontos de referência úteis para eles.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

A NBR 9050 (ABNT, 2004) estabelece alguns conceitos acerca da
acessibilidade, deficiência, barreiras, pessoa com mobilidade reduzida e desenho
universal. A norma divide-se em seis eixos principais: Parâmetros antropométricos;
Comunicação e sinalização; Acessos e circulação; Sanitários e vestiários;
Equipamentos urbanos e mobiliários.
Nos parâmetros antropométricos são descritas as dimensões referenciais
para os mais diversos ângulos de posição e utilização dos espaços por pessoas
diversas: usuário de muletas, cadeiras de rodas, pessoas muito altas ou baixas em pé.
Entre comunicação e sinalização, a norma estabelece tipos, formas, símbolos (como
o Símbolo Internacional de Acesso, Símbolo Internacional de Pessoas com
Deficiência Visual, entre outros), sinalização tátil, visual e sonora.
Quanto a acessos e circulação, a NBR estabelece condições gerais para o uso
dos mais diversos tipos de piso, rampas, degraus e escadas, corrimões, equipamentos
eletromecânicos (a exemplo, plataformas, elevadores e esteiras). Indica também as
dimensões em áreas de circulação interna (comocorredores, portas e janelas) e
externas.
Nota-se que em toda a NBR há uma descrição minuciosa de dimensões
utilizáveis por todas as pessoas, mas enfatizando aquelas com deficiência ou
mobilidade reduzida. Isto deve-se ao fato da norma ser referência para projetistas na
promoção da acessibilidade.
Segundo Loch (2007, p. 110) receber os alunos em ambiente com barreiras
que os impeçam de realizar ações simples como entrar em sala de aula ou utilizar um
banheiro com autonomia, considerando apenas questões pedagógicas, ”máscara a
realidade da acessibilidade educacional e torna este ambiente propicio à
discriminação”, não se constituindo, pois, uma inclusão real, fato que se distancia dos
princípios constitucionais.
O art. 24 do Decreto nº 5.296, afirma que: Os estabelecimentos de ensino de
qualquer nível, etapa ou mobilidade, públicos ou privados, proporcionarão condições
de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula,
bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer
e sanitários. (BRASIL, 2004).
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Fica evidente que as universidades estão entre os estabelecimentos que
devem proporcionar acessibilidade em todos os seus ambientes e compartimentos.
Nessa perspectiva, a autorização de funcionamento, abertura ou renovação de curso
fica consignada ao comprimento de normas da ABNT de acessibilidade arquitetônica,
urbanística, e na comunicação e informação.
4.2. Comunicação e Relacionamento
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Segundo Sá, Campos e Silva (2007, p. 22) a falta da visão desperta
curiosidade, interesse, inquietações e não raro, provoca grande impacto no ambiente
institucional de ensino. Costuma ser abordada de forma pouco natural e pouco
espontânea porque os professores e colegas de turma não sabem inicialmente como
proceder em relação aos alunos cegos.
Eles manifestam dificuldade de aproximação e de comunicação, não sabem
o que fazer e como fazer. Nesse caso, torna-se necessário quebrar o tabu, dissipar os
fantasmas, explicitar o conflito e dialogar com a situação.
Somente assim será possível assimilar novas atitudes, procedimentos e
posturas. Os educadores devem estabelecer um relacionamento aberto e cordial com
o aluno para conhecer melhor suas necessidades, hábitos e comportamentos. Devem
conversar naturalmente e esclarecer dúvidas ou responder perguntas dos colegas na
sala de aula. Todos precisam criar o hábito de evitar a comunicação gestual e visual
na interação com esses alunos. É recomendável também evitar a fragilização ou a
superproteção e combater atitudes discriminatórias (SÁ; CAMPOS E SILVA, 2007).
4.3. O Sistema Braille
O Sistema Braille como visto nos aspectos históricos da educação inclusiva
no Brasil foi criado por Louis Braille, em 1825, na França. Esse sistema braille é
conhecido universalmente como código ou meio de leitura e escrita das pessoas
cegas. Baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto,
os números e outros símbolos gráficos.
A combinação dos pontos é obtida pela disposição de seis pontos básicos,
organizados especialmente em duas colunas verticais com três pontos à direita e três
à esquerda de uma cela básica denominada cela braille.
A escrita braille é realizada por meio de uma reglete e punção ou de uma
máquina de escrever braille. A reglete é uma régua de madeira, metal ou plástico
com um conjunto de celas braille dispostas em linhas horizontais sobre uma base
plana. A punção é um instrumento em madeira ou plástico no formato de pêra ou
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anatômico, com ponta metálica, utilizado para a perfuração dos pontos na cela
braille. O movimento de perfuração deve ser realizado da direita para a esquerda
para produzir a escrita em relevo de forma não espelhada.
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Já a leitura é realizada da esquerda para a direita. Esse processo de escrita
tem a desvantagem de ser lento devido à perfuração de cada ponto, exige boa
coordenação motora e dificulta a correção de erros.
A máquina de escrever tem seis teclas básicas correspondentes aos pontos
da cela braille. O toque simultâneo de uma combinação de teclas produz os pontos
que correspondem aos sinais e símbolo desejados. É um mecanismo de escrita mais
rápido, prático e eficiente. A escrita em relevo e a leitura tátil baseiam-se em
componentes específicos no que diz respeito ao movimento das mãos, mudança de
linha, adequação da postura e manuseio do papel. Esse processo requer o
desenvolvimento de habilidades do tato que envolvem conceitos espaciais e
numéricos, sensibilidade, destreza motora, coordenação bimanual, discriminação,
dentre outros aspectos.
Um conhecimento mais aprofundado do sistema braille é necessário para
quem realiza trabalhos de revisão, adaptação de textos e livros e de produção braille
em geral. Os meios informáticos ampliam significativamente as possibilidades de
produção e impressão braille. Existem diferentes tipos de impressoras com
capacidade de produção de pequeno, médio e grande portes que representam um
ganho qualitativo e quantitativo no que se refere à produção braille em termos de
velocidade, eficiência, desempenho e sofisticação.
Assim o braile não é um idioma. É um alfabeto tátil que pode ser usado para
se escrever em quase qualquer idioma. Existem versões do braille para o chinês;
espanhol; árabe; hebraico e muitos outros idiomas.
A Comissão Brasileira de Braille (CBB) sempre trabalham na padronização do
sistema em todo o país. O objetivo é propor regras que unifiquem o sistema e
permitam o uso e entendimento em todas as áreas da educação. Criada em 1999, a
comissão é atualmente presidida pela secretária de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do MEC, Ivana de Siqueira. “Por meio desse
sistema, as pessoas puderam ter acesso à escrita, à leitura e ao processo educacional.
Graças ao Braille, todo um amplo universo de conhecimento e cultura se abriu para
elas, permitindo seu desenvolvimento pessoal e profissional”, aponta.
Por outro lado, temos os profissionais do direito e suas doutrinas caras e de
difícil acesso em braile ou inexistentes. Nesse ponto fica cada vez mais inacessível
obter o conhecimento até porque os vídeos acessíveis pelo youtube nem sempre são
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atualizados, meio este que poderia ajudar bastante na forma de se ter um fee de
back do assunto já tratado em sala de aula.
4.4. Uso da tecnologia pelos deficientes visuais
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O sistema de sinalização espacial-sonora nos corrimãos, os ajudaria no dia a
dia, fornecendo mais segurança e facilitando a orientação ao deslocamento por
obstáculos. Um dispositivo de voz no corrimão é uma novidade que dá a orientação
necessária para a locomoção; já que não enxergando, temos que usar a audição,
especialmente, em ambientes desconhecidos, para se orientar melhor.
A falta de acessibilidade é um dos problemas enfrentados pelos deficientes
visuais, acesso a necessidades básicas como: estudar e ler. A tecnologia assistiva veio
para enfraquecer as dificuldades do dia-a-dia possibilitando uma vida melhor com
seus familiares e a interação com outras pessoas.
Através dos aplicativos que lêem cédulas destaca-se o Carteira às Cegas
Droid (blind droid wallet); projetado para o identificar moedas de diversos países
inclusive o Brasil, possibilitando as pessoas com deficiência visual o reconhecimento
de diversas cédulas existentes. Para solucionar a dificuldade dos deficientes visuais
em tirar sua própria fo-to (selfie), predomina-se o aplicativo (câmera traseira); que
realiza a comunicação com o deficiente visual a ter independência para optarem ou
não em tirar sua própria foto.
Outro aplicativo muito funcional é o tocar e ver (taptapsee). Aplicativo de
descrição de objeto é projetado para ajudar os deficientes visuais a identificar objetos
desejados, basta dar um duplo toque na tela para tirar uma foto de qualquer coisa,
em qualquer ângulo, e ouvir o aplicativo descrever a imagem capturada.
Segundo Bahrti Kalra (ano). A invenção tem dado mais autonomia a
deficientes visuais sem nenhuma visão, que só conseguia chegar ao trabalho e outros
locais se recebessem ajuda. O sistema para computadores Dosvox é um sistema para
microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário através de síntese
de voz, possibilitando, deste modo, o uso de microcomputadores por deficientes
visuais, que lhes permite um alto nível de independência nos estudos e no trabalho.
(BORGES, 1993).
O sucesso nos resultados de implantação de novas tecnologias, é visto, em
prédios e shoppings novos, contudo, implica várias mudanças e adaptações
constantes dos deficientes visuais e por aqueles que os assisti. Ou seja, a inclusão
social oferece oportunidade a todas as pessoas o acesso às tecnologias de
informação e comunicação - TICs -. A ideia poderia ser aplicada nas universidades,
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em suas bibliotecas, com computares e pessoas qualificadas a manter o programa,
para que todas as pessoas, principalmente as de baixa renda, possam ter acesso às
informações, fazer pesquisas, mandar e-mails e receber facilitar sua própria vida
fazendo uso da tecnologia assistiva. Facilitando a sua inclusão de fato.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema aqui proposto é de extrema relevância social, visto que apesar da
promoção de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, constatamos
que não efetivação de alguns direitos mínimos e básicos como o acesso à educação,
e principalmente, o acesso a recursos de promoção do conhecimento e da cultura,
instituídos na Constituição.
O que há é um problema oculto pelo vácuo da lei, que ampara os Direitos
Autorais e ao mesmo tempo promove o acesso à cultura, mesmo não havendo um
consenso da disponibilidade de recursos literários para deficientes visuais,
justamente por conta dessa problemática mascarada. Para que haja a conversão de
um livro renomado para o áudio, tem-se a necessidade de consultar o autor do livro
que muitas vezes se opõe, dificultando ainda mais a acessibilidade e impondo
barreiras cada vez mais altas entre o direito e a promoção de conhecimento a todos.
No primeiro capítulo, analisamos aspectos históricos da educação especial
no Brasil, que hoje é chamada de educação inclusiva. Discorremos também sobre os
primeiros atendimentos educacionais para deficientes visuais, bem como os
pioneiros que acreditavam na educação inclusiva como forma de promoção dos
Direitos Humanos.
Ainda discorremos sobre os eufemismos equivocados utilizados para definir
as pessoas com deficiência, sendo inclusive feito uma conferência idealizada pela
ONU, em que foram redefinidos os Direitos das Pessoas com Deficiência, baseados
na definição de que não são portadores de deficiência, pois muitos outros cidadãos
em algum momento ou diante de alguma situação peculiar, são portadores de
alguma enfermidade que os impossibilite, ainda que momentaneamente de exercer
alguma função.
Neste, foram analisados os aspectos legais do direito à educação e promoção
da cultura para pessoas com deficiência na Constituição Federal. Discorremos sobre
os princípios da dignidade da pessoa humana perante a Constituição Federal, sobre
o princípio da dignidade humana perante a Convenção sobre os Direitos das pessoas
com deficiência e o princípio da igualdade que resguardam os direitos fundamentais
inerente a todos tutelados pela Constituição Federal.
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Sobre acessibilidade e os recursos literários na educação especial de nível
superior, mas sua acessibilidade, bem como os recursos e métodos do ensino
superior. Além desses recursos literários, foram analisados aspectos internos dos
ambientes institucionais e como devem estar preparados para recepcionar o
deficiente visual, em qualquer nível escolar, como o espaço físico e mobiliário; a
comunicação e o relacionamento com funcionários e educadores da instituição;
como que deveria funcionar o sistema braile; como que devem ocorrer as avaliações
institucionais; questões como a acessibilidade de livros, tanto em braile quanto em
áudio; e os recursos tecnológicos disponibilizados pela instituição.
Conclui-se que essas divergências precisam ser discutidas, e que se deve
tomar providências para sanar esses problemas jurídicos, de que um direito deva
prevalecer sobre um direito fundamental, buscando com isso, sempre analisar os
aspectos de quem realmente precisa desfrutar desse tipo de acessibilidade. O Brasil,
de forma geral, precisa reescrever a história da educação inclusiva do século XXI que
parece ter estagnado, apesar do aparato tecnológico. Mas é preciso reestabelecer a
legislação para amparar os interesses dos maiores interessados sobre o assunto.
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RESUMO: A legislação brasileira classifica a cannabis como uma substância ilegal e
proíbe o uso, aquisição, cultivo e transporte de cannabis. No entanto, em julgamento
pendente no Supremo Tribunal Federal, as pessoas contestaram que a única posse
da substância violava de fato o patrimônio legal protegido pelo Estado. Por um lado,
liberdade pessoal, por outro, saúde pública. Após uma breve introdução à história do
uso da cannabis, veremos como essa planta pode ajudar no tratamento de várias
doenças e o que o Brasil está fazendo para modificar a legislação atual, que embora
tenha apenas 13 anos, está desatualizada e ineficaz. No final, terminou com um
julgamento e foram entregues três votos, todos a favor da legalização da posse de
pequena escala e do uso pessoal.
Palavras-chaves: Legalização da cannabis; Uso medicinal da maconha; cerceamento
dos direitos fundamentais.
ABSTRACT: Brazilian legislation classifies cannabis as an illegal substance and
prohibits the use, acquisition, cultivation and transport of cannabis. However, in a
pending judgment by the Federal Supreme Court, people contested that the sole
possession of the substance did in fact violate the legal patrimony protected by the
State. On the one hand, personal freedom, on the other, public health. After a brief
introduction to the history of cannabis use, we will see how this plant can help in the
treatment of various diseases and what Brazil is doing to modify the current
legislation, which, although only 13 years old, is outdated and ineffective. In the end,
it ended with a trial and three votes were delivered, all in favor of legalizing smallscale possession and personal use.
Keywords: Legalization of cannabis; Medical use of marijuana; restriction of
fundamental rights.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. HISTÓRICO E TRATAMENTOS DO USO DA
CANNABIS PELA HUMANIDADE; 2.1. A economia ilegal do tráfico de drogas. 3. DA
UTILIZAÇÃO DA MACONHA PARA FINS MEDICINAIS. 4. O USO MEDICINAL DA
CANNABIS E O CERCEAMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.; 4.1. Histórico dos
Direitos Fundamentais; 4.2. O Direito Fundamental à saúde. 5. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
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1. INTRODUÇÃO
Em alguns países, a maconha foi legalizada para fins medicinais e recreativos
e agora, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal questiona a posse de pequenas
quantidades de drogas para uso pessoal. Após repetidas decisões judiciais que
permitiram comportamento seguro e considerado porte atípico de maconha para
uso pessoal, a legislação brasileira, em especial a Lei nº 11.343 / 06 da “Lei das
Drogas”, obviamente precisa ser revista.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

Exploraremos a história da cannabis e suas diversas formas de uso, não só
para o tratamento de doenças, mas também para a confecção de roupas, cordas, etc.
Faremos, então, um breve debate entre a ilegalidade da substância e os direitos
básicos dos cidadãos, e as tentativas do legislador brasileiro de liberar ou pelo menos
regulamentar o uso, transporte, cultivo e comércio de cannabis no Brasil.
Por fim, veremos que o caso está sendo julgado no Supremo Tribunal
Federal, podendo o caso ser liberado por meio de ação judicial para liberação de
drogas ou pelo menos maconha possuída em território nacional para uso pessoal,
será uma mudança extremamente valiosa para o Estado. Trata-se de melhorar a
qualidade de vida dos portadores de doenças, contudo, a batalha judicial para que
isso aconteça é gigante, demonstrando a contradição da legislação.
2. HISTÓRICO E TRATAMENTOS DO USO DA CANNABIS PELA HUMANIDADE
A Cannabis é uma das plantas mais antigas conhecidas pela humanidade, e
suas informações de uso podem ser rastreadas há mais de 4000 anos, quando foi
mencionada na Farmacopeia Chinesa. A história da humanidade apresenta os
primeiros registros do uso da cannabis, sendo, uma vez considerada uma planta bem
remota. Os primeiros relatos de seu uso para fins medicinais e terapêuticos, são
datados, por volta, dos anos de 1500 a.C, pelos povos que habitavam a região da
Ásia Central, principalmente, ao norte do Himalaia (SILVA, 2019).
Ainda de acordo com Silva (2019) “a cannabis possui uma capacidade
gigantesca de se adaptar aos diversos climas e solos, portanto, a maconha, como
popularmente é conhecida pode ser plantada em qualquer país que ela irá se
desenvolver”. É importante, destacar que a maconha não objetiva em seu plantio a
alimentação, sendo uma planta enteógena, tendo o atributo psicoativa, onde sempre
foi utilizada nas mais diversas religiões.
Em muitas regiões a cannabis sempre foi utilizada para fins medicinais e para
a terapia, sendo usada no tratamento de doenças nervosas, tumores, insônia, prisão
de ventre, cólicas menstruais, e até como estimulante sexual, e muitas outras
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finalidades já descobertas. Com o passar dos anos o uso da planta não se limitou
somente a Ásia Central, passando a ser utilizada nos mais diversos continentes, como:
Egito, Marrocos, África e Europa e etc, tornando atualmente umas das plantas mais
populares do mundo. Sendo assim, observamos que o uso da planta foi explorado
de diversas formas nos mais diversos países do planeta, tanto para fins terapêuticos
como também medicinais, mas principalmente para recreio.
O nome Maconha, é o nome popular do Cannabis, este nome se originou de
um termo africana, chamado de Makanã, chamado pelos quibundos, que eram
anciões que exerciam praticas religiosas de origem africana (SILVA, 2019). O
surgimento da maconha no Brasil se deu pela exportação de escravos, quando eram
trazidos ao Brasil, e eles implantam a planta na América do Sul.
Do nordeste ao sul, do litoral ao interior, a expansão do uso comunitário e a
expansão geográfica são paralelas. No entanto, não atingiu a faixa que preocupa as
autoridades brasileiras. Ao longo do século 20, as pessoas usaram a maconha para
lazer e entretenimento, então a repressão à maconha também aumentou. Foi
durante esse período que a maconha começou a ser criminalizada de forma mais
severa. Segundo Vidal (2009), a cannabis tornou-se planta proibida em 1932, mas
antes de ver a cannabis em instituições ou cerimônias religiosas, o autor apontou
que mesmo com a escassez de cannabis, muitas pessoas continuam a usá-la, ou
mesmo não saiba que tem um problema.
Por este motivo, de acordo com Vidal (2009, p. 11) diz que desde 1970
ocorreu o aumento do tráfico dessas substâncias, com isto as atividades passaram a
ser realizadas por capitalistas para um diferente objetivo: o lucro. Por este motivo,
estabelece Martins (2011, p.11) que a escassez das substâncias, especialmente os
medicamentos considerados ilícitos pelo Estado, se tornou um excelente negócio
para as organizações criminosas, que além de produzirem e venderem substâncias
proibidas, também provocam o aumento de crimes, a começar pela sonegação fiscal.
Portanto, a relação oferta-demanda torna o sistema proibicionista
inadequado por se tratar de um sistema que criminaliza especificamente os usuários
e, portanto, não reduz o tráfico ou o uso de substâncias. A legislação brasileira
classifica a cannabis como uma substância ilegal e proíbe o uso de cannabis. No
entanto, desde 2014, presume-se que são principalmente os pais de crianças com
epilepsia e outras doenças que liberam medicamentos, plantados e transportados.
Na divulgação para a mídia dos resultados obtidos com o uso do canabidiol, alguns
pacientes passaram a recorrer à Justiça em busca de aprovação e importação de
medicamentos que usavam o princípio ativo da cannabis como ingrediente principal.
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Ocorre que existe uma gama de preconceito que envolve a maconha, mesmo
sendo comprovado que a planta tem utilidade no tratamento de diversas doenças, a
legislação insiste em criminaliza-la por seu mau uso.
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A nova Lei de Drogas, Lei nº 11.343 de 2006, trouxe em seu texto uma nova
visão acerca do tema, onde foi modificado o uso de drogas com o objetivo de liberar
e proporcionar uma promoção e reinserção social do usuário/dependente, excluindo
a lei anterior, não havendo mais a previsão de pena de reclusão ou detenção. O artigo
28 e seus incisos da referida Lei. Dessa forma, se desmistifica a ideia de que a
Cannabis é um acesso de chegada destinado a outras drogas, transformando-a, no
momento em que usada de maneira correta, em instrumento de cura.
No final de 2014, o Conselho Federal de Medicina permitiu o uso do
composto. Em janeiro de 2015, a ANVISA tirou o canabidiol de sua lista de
substâncias proibidas. Devido às inúmeras pesquisas que relatam os benefícios da
planta.
Portanto, embora não haja mais pesquisas sobre a dosagem e os efeitos
colaterais, é inegável que a eficácia do canabidiol (como o canabidiol e o
tetrahidrocanabidiol), com foco no uso do CBD em pacientes com esquizofrenia
avançada Efeito anticonvulsivante.
2.1. A economia ilegal do tráfico de drogas
Atualmente, é entendido que possui duas linhas para o tráfico de drogas. O
tráfico de drogas no domínio das favelas e seus círculos e o tráfico de drogas
internacional. Ocorre que o tráfico internacional é responsável pelo primeiro, uma
vez que o tráfico internacional é o distribuidor de drogas em todo o mundo.
É importante mencionar, no que tange ao auge do tráfico internacional, este
aconteceu nos anos 80, atualmente, o dinheiro arrecadado pelo tráfico de drogas
chega aproximadamente em US$ 500 bilhões, ficando atrás apenas do tráfico de
armas. De acordo com Obregon (2017) “O narco trafico se destacou por se tratar de
um negócio de grande circulação de dinheiro, existe também o envolvimento do
banco, que possuem o papel de lavagem de dinheiro na economia do mundo, pelo
o qual por meio deste dinheiro lavado, transforma-o em dinheiro licito, sendo
entregue a empresas, compra de imóveis e etc”... atualmente os paraísos fiscais são
bastante usados para depositar tais investimentos.
De acordo com o autor Coggiola, ele traz a seguinte reflexão “o fim da droga
é insolúvel diante do capitalismo”. Portanto, podemos observar que enquanto houver
a procura do mercado consumidor, haverá impunidade, o interesse econômico
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prevalecerá. Tem-se discutido muito acerca do uso da maconha para fins medicinais,
portanto, é preciso fazer uma breve explanação para quais objetivos medicinais a
maconha serve, o que veremos no próximo capitulo.
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3. DA UTILIZAÇÃO DA MACONHA PARA FINS MEDICINAIS
Como vimos no tópico sobre o histórico da maconha no mundo, observamos
que por muito tempo as drogas foram acompanhadas por fortes repressões no que
diz respeito a erradicação do consumo e cultivo em todo lugar, contudo, essa
repressão foi sido afrouxada e em 1961 ocorreram convenções internacionais que
trouxeram em pauta as drogas, abrindo assim uma outra visão, e muitos países
deixaram o preconceito de lado e flexibilizaram o uso da maconha para diversos fins.
Desta forma, apesar de muitos países atualmente terem legalizado o uso da
maconha, o Brasil permanece forte na linha tênue da criminalização da droga.
Contudo, existem aqueles países que apenas permitem o uso da maconha para fins
científicos e medicinais, caso do EUA.
Como foi dito acima, muitos países legalizaram o uso da maconha, seja para
uso recreativo seja para uso medicinal, veremos agora alguns países que
flexibilizaram suas normas para encaixar a maconha no seu dia-a-dia. De acordo com
Almeida (2014) retrata que “Israel foi um dos primeiros países a legalizar o uso do
cannabis para fins medicinais”. Israel permitiu que a maconha fosse usada para o
tratamento de diversas doenças. Já no Canadá, o país no ano de 2001 legalizou o uso
da maconha, e atualmente existem aproximadamente 37 mil pacientes que realizam
o tratamento de diversas doenças com a planta, como também existem medicações
de várias formas, já no EUA a legalização da maconha para uso medicinal aconteceu
em 1996, e hoje 23 Estados legalizaram.
Na Europa, apenas alguns países a legalização da planta para estabelecidos
remédios originados da erva, contudo, essa legalização se deu de forma limitada,
para tratamento apenas de algumas doenças. Na Ásia, a utilização da planta nunca
foi proibida, uma vez que usar da erva é cultural. É importante relatar, que na América
do Sul, encontra-se como a região que mais criminaliza o uso da cannabis, sendo ela
para consumo próprio ou medicinal, sendo o Uruguai o primeiros pais a legalizar a
planta, e logo depois, o Chile.
4. O USO MEDICINAL DA CANNABIS E O CERCEAMENTO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
4.1. Histórico dos Direitos Fundamentais
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É preciso iniciar falando a respeito da origem dos direitos fundamentais e do
que se tratam. De acordo com Silva (2019) antes da chegada do século XIX, não era
usado a denominação Direitos Humanos. Naquela época Direitos Humanos era
conhecido para distinguir o que era divino e o que era humano, como também se
tratava de direitos políticos, como a liberdade de expressão ou participação
democrática na política.
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Nesse caso, a “Constituição Imperial de 1824” incluiu os direitos
fundamentais de primeira dimensão (título 8) na nomenclatura para a proteção dos
direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Segundo Silva, este tipo de
constituição é a primeira constituição do mundo a sujeitar e defender os direitos
humanos e confere aos direitos humanos uma especificidade jurídica efetiva. Ele
estipulou muitos direitos pessoais, como liberdade, segurança pessoal e propriedade.
A constituição de 1824 ainda reconhece os direitos sociais, e somente no final do
século 19, e outros países podem constitucionalizá-los (SILVA, 2007, p. 170).
A Constituição brasileira de 1934 garantiu múltiplos direitos, incluindo
unidade, liberdade, justiça e bem-estar social e econômico, agregando
fundamentalidade aos direitos sociais. Em termos de ordem social do trabalho, a
nova ordem constitucional também obteve conquistas significativas e relacionadas.
A Constituição de 1988 é chamada de Constituição do Cidadão e seu texto
trata dos direitos e garantias fundamentais. Essa carta promoveu a real reorganização
do Estado brasileiro e de seus direitos fundamentais.
No segundo título estipula direitos e garantias básicas e está dividido em
cinco capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos
políticos e partidos políticos. Assim, tem-se:
a) Direitos individuais e coletivos: São direitos relacionados às
ideias e personalidade das pessoas, bem como direitos à vida,
igualdade, dignidade, segurança, honra, liberdade e
propriedade. Esses direitos podem ser encontrados no artigo
5º da Constituição Federal. Os direitos individuais são
privilégios usados por indivíduos para se opor à discrição do
Estado. Por outro lado, os direitos coletivos pertencem ao
coletivo legalmente vinculado;
b) Direitos sociais: São os interesses positivos do Estado, ou
seja, o Estado deve garantir a liberdade positiva dos indivíduos.
Esses direitos estão relacionados aos direitos que o Estado deve
proporcionar, como o direito à educação, saúde, trabalho,
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seguridade social, lazer, segurança, maternidade e proteção da
criança e assistência aos pobres. O artigo 6º da Constituição
Federal prevê tais direitos;
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c) Direitos de nacionalidade: A conexão jurídica e política entre
um indivíduo e um determinado país, para que o indivíduo se
torne parte do país;
d) Direitos políticos: Eles permitem que os indivíduos exerçam
sua cidadania participando ativamente dos assuntos políticos
do país. Tais direitos estão listados no artigo 14 da Constituição
Federal;
e) Direitos relacionados à existência, organização e participação
dos partidos políticos: garantir a autonomia e a plena liberdade
dos partidos políticos para manter e proteger o Estado
democrático de direito. Tais direitos podem ser encontrados no
artigo 17 da Constituição Federal.
A Constituição de 1988 ampliou os direitos fundamentais de reconhecer não
apenas os direitos individuais e sociais, mas também o direito à solidariedade
(terceira dimensão). A dignidade humana torna-se o fundamento da democracia e
do Estado de direito (artigo 1º, III). Portanto, passa a ser uma preocupação,
nomeadamente a proteção dos direitos fundamentais.
A Constituição do Cidadão visa garantir os direitos humanos e torná-los
fundamentais. No entanto, não basta incluir esses direitos, o Estado deve realizá-los
para que a sociedade possa usufruir dos direitos garantidos pela constituição.
4.2. O Direito Fundamental à saúde
O Direito fundamental a saúde é um dos direitos mais importantes do mundo
jurídico, uma vez que a vida é inviolável, visto que sem saúde não há vida, e sem vida,
não há saúde. Contudo, o uso da maconha para tratamento de doenças em um país
onde a erva é considerada uma droga e é ilícita, traz diversas discussão e conflitos
que precisam ser sanados, uma vez que para a justiça pesa em uma balança eterna a
igual e o equilíbrio, visto que a nossa Carta Magna preza pelos direitos humanos,
entrando em confronto com o que está descrito na Lei nº 11.3343/06 e o direito
fundamental à saúde.
Insta salientar, que a Constituição Federal de 1988 dispõe que “ 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, a liberdade,
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a igualdade, a segurança e a propriedade”. Sendo assim, o direito à vida é assegurado
pelo Estado, prevalecendo assim a democracia constitucional aos brasileiros. De
acordo Fabriz (2003, p. 267) preleciona que:
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“A vida, antes de ser um direito, é um pressuposto e
fundamento maior de todos os demais direitos. A vida, no
âmbito do direito constitucional brasileiro, configura-se como
um princípio que deve ser observado a todos sem distinção, de
modo que os seus titulares são todas as pessoas que se
encontram submetidas ao ordenamento jurídico brasileiro”.
Portanto, para o autor a vida deve ser encara de diferentes formas, visto que
existem diversas culturas que dão inúmeras interpretações. Contudo, no que tange a
discussão do direito fundamental a vida, é preciso pensar se existem limites para este
direito. Se o direito à vida deve se constituir um direito absoluto. No que tange a
temática do uso da maconha para tratamento de doenças, existem uma grande
incógnita, visto que a Lei nº 11.3343/06 classifica a erva como droga ilícita, sendo
proibido seu uso, plantio e etc, já a constituição prevê como inviolável ao direito à
vida e saúde, portanto, o Estado se encontra em controvérsia, uma vez que não se vê
capaz de garantir, e ao mesmo tempo, acaba impedindo a eficácia do outro.
Contudo, surge uma indagação, qual o motivo do super protecionismo que
o Estado tem ao proibir o uso de drogas na área medicinal? Ao escrever a Lei nº
11.343/06 o legislador demonstra os objetivos como sendo: medida de prevenção,
atenção e reinserção social dos usuários e dependentes, como prevenção do tráfico
de drogas. Ocorre que no texto tudo parece muito bonito, contudo, em pratica nada
mais é que uma lei sem eficácia, uma vez que desde a criação da referida Lei o
objetivo de erradicar o negócio e consumo de drogas no mundo não aconteceu,
muito menos houve programas que ressocializasse.
Ocorre que mesmo estando no papel diversas regras para mudanças no que
diz respeito ao uso de drogas, nada para melhorar é feito, apesar da burocracia que
o Brasil possui em sua legislação no que tange as drogas, nada muda. Sendo assim,
a nação brasileira é um pais que permanece na repressão total. Segundo a Lei nº
11.343/06, em seu art. 2º, preleciona que:
“Art. 2º - ficam proibidos, em todo território nacional, as
drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração
de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou
produzidas drogas (...)”.
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Portanto, a maconha encontra-se nesta lista de drogas proibidas no território
brasileiro. Apesar dessa proibição existem pesquisas apontam que a erva como uma
planta que possui potencial terapêutico em seu uso medicinal da maconha para uma
infinidade de doenças. Sendo assim, cientistas, médicos e especialistas aponta e
classificam as numerosas eficácias da maconha para diversas doenças, dentre eles: o
efeito analgésico no alivio de dores, o controle de náuseas e vômitos para pacientes
em tratamento de quimioterapia, para desnutrição e estimulante de apetite, como
em pacientes com AIDS ou câncer, dentro muitos outros. Contudo, apesar de todo
esse benefício que a maconha traz, existe no Brasil um preconceito gigantesco que
traz uma burocracia enorme para o plantio da maconha em caso de uso medicinal,
visto que encontram na legislação uma barreira para o avanço e aplicação desses
benefícios a sociedade, na maior parte pelo preconceito cultural. Mas o grande
problema está no fato de a Lei de drogas incidir diretamente, de forma a impedir e
dificultar, o direito a saúde que se representa, desde a Carta Magna, como sendo um
direito fundamental e inerentes a pessoa humana.
Desta forma, acerca da problemática no que tange ao proibicionismo da
maconha versus o direito fundamental a saúde no Brasil, emerge aí um confronto
entre a legislação e a ciência. De acordo com Carlini (2020) explica “que existe uma
vasta diferente entra a legalização da erva e a aprovação de seu uso para meios
terapêuticos, portanto não há justificativa para a sua proibição para o seu uso
medicinal”.
Portanto, a proibição legal da erva Cannabis e toda essa burocracia que
envolve o seu uso medicinal e terapêutico exercem uma forma de restrição ao
alcance das contribuições que o desenvolvimento do estudo dessa erva poderia
trazer para a suade pública. Isso de seve ao fato de que os tratamentos permitidos
no Brasil não estão sendo suficientes para a garantia da integridade física, psíquica e
moral dos doentes, sendo assim, esses novos tratamentos poderiam mostrar-se
eficazes no controle dessas doenças.
Recentemente, mais precisamente em junho de 2020 “um casal que tem dois
filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) conquista na Justiça o direito de
cultivar cannabis sativa para fins medicinais. A Defensoria Pública paulista obteve no
Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) a concessão de um habeas corpus com a
permissão” (TUCHLINSKI, 2020).
Portanto, como no Brasil é proibido o uso e cultivo da planta maconha,
mesmo que para uso medicinal, é preciso que uma família que necessite desse
tratamento, trave uma batalha dolorosa na justiça para conseguir o aval de plantar e
tratar seus enfermos, igual o caso demonstrado acima. Sendo assim, é necessário a
1106

www.conteudojuridico.com.br

discussão sobre o tema, visto que estamos em um século avançado e o Brasil ainda
vive o retrocesso.
Sendo assim, o direito à saúde é um direito fundamental, trazido pela Carta
Magna, proibir o uso da maconha, sendo ela benéfica a saúde, é uma afronta
constitucional.
5. CONCLUSÃO
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Obviamente, a lei é ineficaz no combate ao vício e viola a liberdade pessoal
inerente, privacidade, liberdade e intimidade de cada cidadão. Essa primazia do
Estado sobre os indivíduos não é razoável e não trará benefícios para a sociedade,
pelo contrário, impede que aqueles que precisam das mais diversas formas de
canabidiol tenham acesso a medicamentos para alívio de doenças.
O estado não deve usar ataques abstratos à saúde pública como desculpa
para restringir o livre acesso à maconha e outras drogas terapêuticas, mas deve
obrigar o Brasil a aceitar os valores "morais" compartilhados por apenas uma parte
da população. Apenas a inclusão do canabidiol na lista de substâncias controladas
da ANVISA é suficiente para comprovar que o estado reconhece a capacidade
medicinal da cannabis.Por não ofender a estrutura constitucional, a proibição da
cannabis é inconstitucional. Portanto, há uma necessidade urgente de órgãos
legislativos para controlar a cannabis, ou pelo menos descriminalizar a cannabis,
porque a lei é apenas um método paliativo para o uso insustentável de cannabis no
país.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal discutir sobre a prisão
preventiva e as medidas diversas da prisão, aludindo-se a lei 11.403/2011, sendo
possível apresentar suas principais mudanças e avanços para a sociedade. A pesquisa
torna-se relevante para a sociedade, acadêmicos e operadores do Direito, por trazer
um tema amplamente discutido pela doutrina, pois evidencia a respeito das medidas
cautelares, sua aplicabilidade, e os avanços trazidos pela Lei 12.403/11. Como
metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde analisou-se artigos,
monografias, internet, doutrina, leis e jurisprudências, para então, discutir sobre o
tema do decorrer do desenvolvimento. No desenvolvimento, observou-se que a
prisão cautelar é exceção e a liberdade é a regra, tendo-se como necessidade o
estabelecimento de um equilíbrio entre o direito individual e o direito social á
segurança. Nas considerações finais, observou-se que criminalidade deve ser
combatida, sem que haja o desprezo dos princípios de liberdade e igualdade,
resguardando-se as garantias e direitos fundamentais.
Palavras-chaves: Prisão preventiva; Medidas cautelares; Lei das prisões.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. ASPECTOS HISTÓRICOS DAS MEDIDAS
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CAUTELARES - 3.1 FUMUS BONI IURIS OU FUMUS COMISSI DELICTI - 3.2 PERICULUM
IN MORA OU PERICULUM LIBERTATIS - 4. AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
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1. INTRODUÇÃO
Quando se discute sobre a aplicabilidade das medidas cautelares, por óbvio,
tem-se uma tensão recorrente entre os objetivos do processo penal. Observa-se, de
um lado, garantias ao acusado que devem ser estabelecidas, onde há uma imposição
de restrições com relação ao poder punitivo. De outro, o processo e sua efetividade,
tendo em vista seu interesse, observando-se os valores constitucionalmente vistos.
O ato prisional é visto como caráter de exceção, justamente porque no Brasil,
sendo este, um Estado Democrático de Direito, tem-se como direito fundamental, o
direito a liberdade. Tal garantia decorreu-se dos anos anteriores, em que, o país
perpassou por tempos de Estado autoritário e policialesco, onde havia pouco
respeito com relação as garantias individuais.
Menciona-se que em 1941, ano inicial da vigência do Código de Processo
Penal atual, as ideais e o contexto históricos são contrários à da Constituição de 1988.
Dito isso, tinha-se como base a presunção da culpabilidade, ou seja, à época
prevalecia da preocupação máxima com a segurança pública. Já no ano de 1988,
realizou-se o contexto sobre a ideal democrático, tendo-se como lastro a dignidade
da pessoa humana.
Passando-se este período, e observando-se o aumento gradativo da
criminalidade no país, a sociedade preocupa-se com o preso e suas punições.
Portanto, é comum as pessoas sentirem uma sensação de impunidade, e para o leigo,
a Constituição Federal do 1988 “exagerou” no que diz respeito aos direitos
individuais. Dito isso, a lei 12.403/11 é visto por muitos, como um dos exemplos deste
“exagero”, aumentando a percepção de insegurança e o agravo do quadro social.
A pesquisa torna-se relevante para a sociedade, acadêmicos e operadores
do Direito, por trazer um tema amplamente discutido pela doutrina, pois evidencia a
respeito das medidas cautelares, sua aplicabilidade, e os avanços trazidos pela Lei
12.403/11.
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Diante disso, esta pesquisa objetiva demonstrar que a Lei 12.403/11
considera-se uma conquista histórica, já que se tem a observância do texto da
Constituição e representa como avanço ao direito do cidadão,
2. ASPECTOS HISTÓRICOS DAS MEDIDAS CAUTELARES
2.1 HISTÓRICO
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Foi no direito romano que teve-se os primeiros relatos com relação a
utilização das medidas cautelares, onde buscava-se na época a garantia do direito
substancial. Se dava de forma acautelatória, o funcionamento destas medidas.
Medeiros (2013) destaca algumas medidas que existiam naquela época.
Dentre estas, tem-se a “caução de dano temido”, onde o devedor tinha que pagar
uma caução para que fosse garantido o pagamento de uma dívida, e se por ventura,
não fosse cumprido, era determinado ainda do devedor, a detenção de seus bens. É
claro que, tudo isso, dependia da determinação do pretor, que se assemelha a figura
do juiz.
Outra medida daquele tempo que também merece atenção de forma
especial é a possessionem, onde o pretor decretava que pudesse ser apreendido, os
objetivos do conflito/litigio para parte (um dos que estavam envolvido) ou para um
curador.
De acordo com Medeiros (2013), naquele tempo, existia o apud sequestrem,
sendo este, uma medida, na qual havia possibilidade de permitir que um terceiro
cuidasse dos bens, para posteriormente, ser entregue ao vitorioso do processo ao
final da respectiva ação. Importante ressaltar, que a partir desta medida originou-se
o instituto do sequestro, que hoje, integra o direito brasileiro.
Partindo de uma análise a respeito destas medidas, menciona-se que, tais
eram consideradas potencialmente eficientes, justamente porque asseguravam o
pagamento de dívidas, e também, evidenciavam um formato de obrigação, na qual,
quase sempre era incidido sobre os bens dos condenados.
No que tange ao desenvolvimento das medidas cautelares, estas ocorreram
substancialmente no direito alemão, onde vieram a ser mais sistematizadas e
estruturadas, apesar deste surgimento ter ocorrido de forma preponderante no
direito romano.
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Merece destaque também, o direito italiano, que trouxe contribuições
importantes, a partir dos doutrinadores: Ernrico Tullio Liebman, Francesco Carnelutti
e Giuseppe Chiovenda. Foi Liebman, que criou/discutiu a respeito dos principais
requisitos para a determinação das medidas cautelares, quais sejam, periculum in
mora e o fumus boni iuris.
No Brasil, começou-se a ter uma discussão inicial sobre a possibilidade de
criação de uma legislação processual ainda entre os séculos XVI e XIX, durante a
vigência do reino de Portugal. Porém, neste período, com relação aos presos, estes
viviam em condições insalubres, pois o estado sequer importava-se.
Oliveira (2009) diz que, historicamente, deve-se ter uma atenção especial, a
Constituição do ano de 1824, onde trazia diversas melhorias neste prisma. Destas
melhorias, tinha-se a previsão de dispositivos que para esta época consideram-se
avanços importantes no que diz respeito ao processo penal, como por exemplo, o
Código de Processo Criminal e sua primeira codificação específica no ano de 1832.
Por conseguinte, foi criado o Código de Processo Penal, no ano de 1940, e
publicado um ano depois, por meio do Decreto lei n° 3.689/41, código que até hoje,
segue vigente. O CPP nasceu inspirado na legislação processual da Italia, que naquele
tempo, vivia sob regime fascista e autoritário, assim, a legislação de processo penal
no Brasil, apresentou esta característica.
No momento da criação, o CPP apresentava como um dos seus principais
princípios norteadores, a culpabilidade, onde mesmo que houvesse uma sentença de
absolvição, em muitos casos, o individuo não era posto em liberdade como ilustrava
o antigo artigo 596. (OLIVEIRA, 2009)
Com relação à prisão preventiva e a flexibilização de regras que restringiam
a liberdade, a lei n° 5.349/67 alterou o art. 312 do CPP. O CPP passou por diversas
alterações consideradas importantes, na década de 70. A lei na Lei n° 5.941/73,
conhecida como Lei Fleury, no caso do réu ter bons antecedentes e fosse primário,
poderia este responder em liberdade. No ano de 1977, foi alterado a parte geral do
Código Penal e Processo, através da publicação da lei 6.416. (OLIVEIRA, 2009)
Em seguida, no ano 1988 com a Constituição Federal, instituiu-se um sistema
com amplas garantias individuais, tendo-se a possibilidade de se ter um processo
igualitário e justo entre as partes, prevalecendo-se a dignidade da pessoa humana,
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o que fez com que quebrasse à época a perspectiva acusatória e autoritária do CPP.
(OLIVEIRA, 2009)
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Segundo Brasileiro (2014), foi a lei nº 12.403/11 que tornou o processo penal
mais eficaz, sendo esta a lei que trouxe mais inovações, reformando-se o Processo
Penal Brasileiro, categoricamente. Esta lei instituiu as medidas cautelares,
adequando-se à realidade em que os brasileiros vivem no país, proporcionando-se
aos acusados uma possibilidade diferente da prisão, sendo ela de forma definitiva,
provisória ou preventiva,
2.2 CONCEITOS
Medidas cautelares entende-se como aplicações de providências, que tem
por finalidade a garantia da eficácia de um determinado direito. Nesse sentido,
Costanze (2006) diz que é necessário que haja um motivo justo para que seja aplicado
estas medidas, havendo, desta forma, iminente risco de lesão a um direito, que
posteriormente, pode ser considerado difícil ou impossível a sua reparação.
No Código de Processo Penal, quando se refere à substituição da prisão
antes que seja transitado em julgado, trata-se de medidas cautelares. Silva (2011) nos
diz que estas medidas serão aplicadas, quando observado a adequação da medida,
a partir do crime e sua gravidade, circunstâncias que sobrevieram o fato e,
evidentemente, as condições pessoais do indivíduo. Além disso, tem que ser
observado também a necessidade de se aplicar a lei penal.
Observando-se um prisma jurídico, as medidas cautelares são entendidas,
geralmente, como procedimentos que tem como principal objetivo evitar prejuízo
imediato ou futuro. De acordo com o artigo 319 do CPP, é possível que seja
decretado algumas medidas cautelares no decorrer da persecução penal, como por
exemplo: proibição de frequentar alguns lugares e aproximar-se de pessoas
específicas, o comparecimento periódico ao juiz, recolhimento domiciliar e etc,
De acordo com Mendonça (2011) as medidas cautelares podem ser reais,
quando tem por objetivo à reparação do dano, porém também assegura a possível
perda do bem no futuro, o que pode recair sobre o patrimônio considerado ilitiito
do réu. Podem ser relativas à prova, quando visam acautelá-la, e a partir disso, evitar
que se destrua no decorrer do processo. E também, podem ser pessoais, quando diz
respeito à restrição da liberdade ou de outro direito do acusado.
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3. REQUISITOS PARA AS CAUTELARES
Paulo Rangel(2010) leciona que, para que seja decretado as medidas
cautelares, é necessário que haja os requisitos básicos. São eles: o fumus boni iuris e
o periculum in mora.
Dito isso, tais requisitos são estudados da seguinte forma:
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3.1 FUMUS BONI IURIS OU FUMUS COMISSI DELICTI
O fumus boni iuris, “fumaça do bom direito” ou fumus comissi delicti,
consiste na possibilidade de haver uma sentença a favor daquele que requer a
medida no processo, traduzindo-se no binômio: prova de existência do crime e
indícios suficientes de autoria (RANGEL, 2010)
A partir da existência do crime e de sua autoria (pressuposto do fomus
comissi delicti), a prisão preventiva poderia ser proposta, de acordo com Beccaria, no
período humanitário da ciência penal. Mendonca (2011) diz que é conhecida como
stricto sensu, onde observa-se diante da constatação, no caso concreto e seu
conjunto probatório, tendo prova de existência do crime e indícios de autoria.
Antônio Guimarães Gomes Filho (2001, p. 221) assevera que: “caracteriza-se
pela probabilidade de uma condenação do sujeito que vai sofrer a medida restritiva
de liberdade pelo crime investigado ou objeto da acusação”
Nesta linha, prossegue ainda o Autor:
Trata-se de um juízo provisório sobre os fatos, feito com base
nas eventuais provas já existentes ao tempo da decisão sobre
a medida cautelar. Segundo a lei, nessa apreciação deve o juiz
chegar à conclusão de estar provada (há uma certeza, portanto)
a existência do fato delituoso, podendo contentar-se, quanto à
autoria, com a simples constatação de indício suficiente. A
motivação do provimento cautelar deve atender, assim, no que
se refere à conduta criminosa, à necessidade de justificar, com
base em elementos de convicção induvidosos, não somente a
ocorrência do fato (se deixou vestígios, com o exame de corpo
de delito exigido pelo art. 158 do CPP), mas igualmente, com
razões de direito, a tipificação desse mesmo fato na lei penal.
(GOMES FILHO, 2001, p. 221)
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3.2 PERICULUM IN MORA OU PERICULUM LIBERTATIS
O periculum in mora é uma das condições importantes para qualquer
medida cautelar. Sendo assim, é importante que seja demonstrado em cada situação,
que a medida, a qual se pleiteia-se é considerada urgente e necessário para que seja,
desta forma, evitado um perigo a algum bem jurídico relevante para o processo ou
para a sociedade. (GARCETE, 2012)
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O chamado periculum in mora ou periculum libertatis, entende-se que no
momento em que o acusado é levado a liberdade, pode-se ter um perigo na
efetividade do provimento final do processo, qual seja, a absolvição ou condenação.
Conforme ensina Romeu Pires:
Entre o pedido e a entrega da prestação jurisdicional, intercorre
uma série de atos indispensáveis para assegurar às partes a
defesa de seu direito, o que torna demorada a solução final do
litígio. Durante esse período, podem ocorrer mutações nas
coisas ou pessoas, sobre as quais se discute no processo, ou
contra as quais incidirá a execução da sentença nele a ser
proferida. Daí a necessidade de acautelar-se essas coisas,
pessoas ou situações, a fim de que não fique prejudicado o
julgamento da causa posta em juízo ou não desapareça o réu
que deverá cumprir a pena imposta ou as coisas sobre as quais
recairão a execução penal e civil, esta com relação aos danos
provenientes do ilícito penal. Em qualquer desses casos, impõese no presente, em função do futuro, um sacrifício à livre
evolução da situação jurídica e, em gênero, à livre
disponibilidade da coisa e da pessoa. Tal sacrifício representa o
custo da cautela, que é imposta para tutelar a possibilidade ou
eficácia de uma situação processual que, por ser futura, é
também incerta. (...) Isso explica por que a atuação da cautela
exige necessariamente a concorrência de dois pressupostos: 1)
urgência que justifique o custo; 2) uma aparência jurídica da
pretenção postulada, que possa atenuar-lhe o risco. (...) para
que se possa legitimar a atuação da cautela, não basta o
genérico perigo resultante da simples duração do processo,
sendo necessário que esse perigo se manifeste mediante
concretos e efetivos elementos dos quais se possa averiguar,
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de forma razoável, a probabilidade da transformação do dano
temido em dano efetivo, se não se intervém sem tardança, e
assim com urgência. (BARROS, 1982, p.01)
Dito isso, essas são as características fundamentais das medidas cautelares
no Processo Penal, em especial daquelas constritivas de liberdade pessoal do
indivíduo.
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4. AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
De acordo com Almeida (2011), as medidas cautelares possuem rol
exemplificativo, ou seja, o juiz tem impedimento para usar-se de poder geral da
cautela, para que seja determinado outras medidas, sendo que estas, devem,
evidentemente, observar os critérios analogias encontradas nos incisos de I a IX do
Art 319 do Código de Processo Penal.
Importante salientar que, antes do vigor da lei 12.403/11, era por meio da
prisão cautelar que as medidas cautelares se concentravam, excetuando algumas
situações encontradas na legislação extravagante. Dito isso, notava na redação antiga
do art 319, em prisão administrativa, na qual entendia-se como uma medida que
restringia a liberdade de alguma, tendo como objetivo de acautelar um interesse
administrativo.
4.1 TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES
Quando preenchidos determinados requisitos, existe a possibilidade do
acusado responder o processo em liberdade, visto que, a Lei 6.416/77 apresenta esta
garantia.
Menciona-se ainda, que a Lei 12.403 não difere muito da norma
supramencionada, porém, torna-se mais ampla. Nesta, observou-se que, a vontade
do legislador no momento da criação, era diminuir consideravelmente o número de
detidos sem que tenha condenação em trânsito em julgado, e fazer com que a
legislação processual se adaptasse a Constituição Federal de 1988.
Sendo assim, deixou de ser relevante como espécie de prisão cautelar, a
prisão em flagrante e a prisão administrativa. Além disso, a prisão em flagrante
perdeu seu caráter cautelar, justamente porque, não perdura mais, durante todo o
processo. Há de se observar, que o flagrante continua sendo o mesmo, mas, deve ser
transitória de forma obrigatório, onde o juiz analise se encontra ordem, para que seja
tomado as providências necessárias.
Nesse sentido, a doutrina de Aury Lopes bem explica:
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Com isso, sepultou-se a chamada “prisão para
averiguação” e coisas do gênero, pois somente haverá
prisão nos dois casos mencionados. Recordemos ainda,
que a prisão em flagrante é pré-cautelar e sua
precariedade exige que o auto (de prisão em flagrante)
seja encaminhado em até 24h para o juiz, que então, de
forma escrita e fundamentada, irá enfrentar a
possibilidade de concessão de liberdade provisória ou,
se necessário e houver pedido por parte do Ministério
Público ou da polícia, decretará a prisão preventiva.
Então, a manutenção da prisão (agora como preventiva)
exigirá uma decisão escrita e fundamentada do juiz.
(LOPES JUNIOR. 2011. pág. 56).
Portanto, o magistrado deve analisar a prisão em 24h, onde, desta feita, a
prisão em flagrante não poderá ultrapassar esse tempo. Caso não haja vícios na
prisão em flagrante, consequentemente, poderá tornar-se em preventiva, devendose observar determinados requisitos. Contudo, estando em ordem o flagrante, pode
o magistrado conceder a liberdade provisória, sem ou com fiança, cumulada ou não
com alguma medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal,
É necessário que seja utilizado de forma criteriosa/cuidadosa, já que estas
medidas, possuem impacto na vida da pessoa a quem foi imposta, e com isso, jamais
deve ser utilizado como punição, pois este só poderá existir com a prisão pena.
São as novas medidas cautelares, apresentadas pelo art. 319, CPP:
4.1.1 Comparecimento periódico em juízo
Nesse item, salienta-se que o juiz é livre pra determinar o período entre um
comparecimento de outro, porém deve-se ter cuidado para que não seja fixado em
prazo muito curto, podendo ser prejudicial e fora da razoabilidade ao acusado,
quando não se tenha, evidentemente, caso de necessidade. No prazo de 30 dias, é a
regra adotada, porém pode haver casos em que seja necessário o comparecimento
diário.
Aury Lopes denota que “teria andado melhor o legislador se tivesse
permitido ao juiz fixar dias e horas, conforme a jornada de trabalho do imputado”
(LOPES JUNIOR. 2011, pág. 128), haveria, dessa forma, um benefício ao acusado, já
que o horário passaria a ser menos prejudicial para o cumprimento desta imposição.
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4.1.2 Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
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Nesse caso, é possível notar que tem pessoas que cometem crimes em
determinados locais, como por exemplo boates e bares. Assim, para que seja evitado,
que ocorra novos delitos, esta medida é adotada.
É necessário que se evite o exagero, tendo em vista, a possibilidade de ter
uma pena mais grave até mesmo que a prisão preventiva. Das cautelares existentes,
por óbvio, esta, demonstra-se menos combate direcionado ao andamento
processual, justamente porque, tem caráter de prevenção, direcionando-se ao
comportamento do acusado e não ao dito andamento.
4.1.3 Proibição de manter contato com pessoa determinada
Nessa medida, proíbe-se o indiciado em aproximar-se de determinada
pessoa, tornando-se uma limitação mais eficaz, quando comparada a proibição de
frequentar-se em específicos lugares, onde é possível observar maior proteção às
provas do processo.
Salienta-se ainda, se por ventura determinada vítima, ou até mesmo
testemunha, observar a aproximação do acusado, a própria pessoa ou testemunha
poderá denunciar para as autoridades, tal descumprimento, o que
consequentemente, facilita-se a fiscalização, tornando-se eficaz a medida.
4.1.4 Proibição de ausentar-se da Comarca.
Esta medida visa proibir a saída do acusado da Comarca, onde o processo
esteja percorrendo, podendo existir diversos motivos para a presença do acusado
no local. Além disso, denota-se que há possibilidade de prevenir-se fuga, embora
haja pouco peso. (Messias e Martins, 2012)
4.1.5 Recolhimento domiciliar
Das novidades que a lei nº 12.403 trouxe, tem-se o recolhimento domiciliar,
onde salienta-se que sua natureza difere da Prisão domiciliar prevista na Lei de
Execuções Penais, sendo esta, usada como prisão pena, tendo a verdadeira finalidade
de punir, enquanto que aquela é meramente caráter de cautela.
Messias e Martins (2012), nos informa ainda, que esta medida não deve ser
confundido com a Prisão domiciliar do CPP, onde nesta, cabe apenas quando
observados alguns requisitos, como por exemplo, a idade do agente ser maior que
oitenta anos, encontrar-se debilitado por grave doença e etc.
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4.1.6 Suspensão do exercício de função pública ou de atividades de natureza
econômica
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Esta medida cautelar, trata-se de uma restrição séria imposta ao acusado,
onde observa-se que não há um tempo pré-determinado de duração, podendo
ocorrer por tempo prejudicial ao indivíduo. É imprescindível que haja um cuidado
criterioso para aplicabilidade desta medida. Por vezes, a suspensão do exercício de
qualquer atividade que se tenha lucratividade, pode ser mais grave que a própria
prisão preventiva.
4.1.7 Internação Provisória do acusado
Menciona-se que, esta medida surge justamente, pelo fato de haver dúvidas
sobre quem é o inimputável e o semi-imputável. Quando se discute sobre a
provisoriedade, é evidente, o questionamento sobre o tempo. Interessante notar
ainda, que as medidas de caráter cautelar, não se tem um prazo específico e
determinado, porém é imprescindível que se encerre no momento que não exista
mais motivos que levaram a sua decretação.
. De acordo com Messias e Martins (2012), o juiz pode utilizar/determinar
outras medidas, até que seja provado que o acusado é apto ou não para ser culpável.
Importante ressaltar que, deve-se ter cuidado com relação ao acumulo de medidas
para que não supere a gravidade que o acusado poderia vir a sofrer, caso fosse preso
preventivamente.
4.1.8 Fiança.
De acordo com o que está previsto no art. 319, VII, a fiança tornou-se uma
medida cautelar, a qual age conjuntamente com o outra medida cautelar,
observando-se os casos em que ocorra o não cumprimento de uma delas.
Messias e Martins (2012) destacam, que houve uma mudança no valor da
fiança, podendo ser mais amplo que anteriormente, alcançando-se de forma eficiente
para aqueles com renda muito alta. Com relação ao cálculo, baseia-se no salário
mínimo vigente, o que pode haver a diminuição em 2/3 e aumentada até mil vezes.
4.1.9 Monitoração Eletrônica.
Apesar de ser considerado um instrumento antigo, na qual perdeu durante
um determinado tempo a sua eficácia por conta da dificuldade tecnológica, hoje em
dia, com o avanço dessa mesma tecnologia, permitiu que se diminuísse o tamanho
dos aparelhos, aprimorando-se o próprio sistema de operação.
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Messias e Martins (2012) afirmam que Lei 12.403 trouxe uma atenciosidade
nova a este instrumento, tornando-o uma medida de caráter cautelar, não tão
somente a pena-prisão, podendo ser utilizar no percurso do processo, contribuindo
de forma significativa, além de reforçar sistematicamente a eficácia de determinadas
medidas, como por exemplo: a proibição de ausentar-se da Comarca.
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4.2 SUAS APLICAÇÕES
De acordo o art. 282, CPP, é possível observar alguns requisitos para que seja
aplicado alguma das medidas cautelares, dentre estas, tem-se, a aplicação da lei
penal como necessidade, para que seja investigado e instruído o processo, sem que
haja a prática de infrações penais, e a adequação da medida à gravidade do crime,
circunstancias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (BRASIL, 2018)
Evidentemente que todos os critérios deverão ser atendidos para que as
medidas cautelares sejam aplicadas, tornando-as excepcionais, sendo, portanto, não
decretado de forma discricionário pelo magistrado.
Minagué (2011) afirma que a necessidade está adstrita ao periculum libertatis
e sua obrigatoriedade, dessa forma, é imprescindível que haja um cuidado criterioso
na aplicação das medidas, para que não seja determinado indiscriminadamente.
Aury Lopes Júnior (2012) tem certa restrição quanto à necessidade de se
decretar as medidas cautelares, e que este modelo venha a se tornar banalizado.
O maior temor é que tais medidas sejam deturpadas, não
servindo, efetivamente, como redutoras de danos, mas sim de
expansão de controle.
O problema reside exatamente na banalização do controle, de
modo que condutas de pouca reprovabilidade penal e que até
agora não ensejariam qualquer tipo de controle cautelar (até
pela desnecessidade), passem a ser objeto de intensa
incidência de restrições. O que se busca com a reforma é
reduzir o campo de incidência da prisão cautelar e não criar
um maior espaço de controle estatal sobre a liberdade
individual. (LOPES JUNIOR, 2012)
Bonfim (2011) observa que, a partir do momento que o juiz verifica que o
acusado livre não tem possibilidade de atrapalhar o andamento processual, mas
mesmo assim, acredita que é importante a imposição de restrições, é compreensível
que as medidas cautelares sejam impostas.
1120

www.conteudojuridico.com.br

Seguindo nesta linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul é possível observar a aplicabilidade de medida cautelar cumulada:
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HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE.
DOENÇA GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO.
PRISÃO DOMICILIAR PROCESSUAL SUBSTITUTIVA DA PRISÃO
PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA. CONHECERAM, EM PARTE, DO PRESENTE HABEAS
CORPUS E, NO PONTO EM QUE CONHECIDO, CONCEDERAM
A ORDEM, PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE PELA DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA. (Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça.
Segunda
Câmara
Criminal.
Habeas
Corpus
n.º
70047483276. Julgada em 12.04.12.)
Minagé (2011) o juiz deve observar os requisitos que estão elencadas de
forma expressa, com a finalidade de impedir quaisquer dúvidas na interpretação,
exigindoo-se, dessa forma a apresentação do fummus comissi delicti.
No momento em que a lei fora criada, o legislador atentou-se aos subprincipios da adequação e necessidade, para que as medidas de caráter cautelar
fossem aplicadas respeitando estes parâmetros. Assim, princípio de maior relevância
que rege os dois subprincípios supramencionados, é da proporcionalidade,
proibindo-se o excesso na aplicação.
Esse principio permite o controle dos atos jurisdicionais, administrativos e a
constitucionalidade das leis, observando-se se estas, evidentemente, não estão de
acordo com os direitos fundamentais. Gomes (2011), informa que o principio da
proporcionalidade é conhecida como o limite dos limites.
De acordo com Aury Lopes Júnior (2012), as medidas cautelares devem ser
utilizadas quando a prisão preventiva se tornar admissível, porém, por conta da
proporcionalidade, utiliza-se a restrição menos prejudicial, servindo-se pra proteger
aquele ato.
Gomes (2011) diz que o juiz, ao decretar a medida cautelar, não deve apenas
atentar-se aos dois requisitos da lei, mas sim ao que não encontra-se expresso,
porém possui força constitucional, qual seja, princípio da proporcionalidade.
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5. DAS ESPÉCIES DE PRISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Como já dito anteriormente, o artigo 282 do Código de Processo Penal,
apresentar os critérios de necessidade e adequação para que seja aplicado as
medidas cautelares. E no seu §1° do artigo 282 é posto que, a decretação pode ser
tanto isoladamente quanto cumulativamente, salientando-se que, a prisão tem de
ser utilizado no último caso. (BRASIL, 2018). Para Garcete (2012) quando não
existindo sentença que transitou em julgado, resultando-se em privação de
liberdade, tem-se a prisão cautelar, na qual divide-se em: prisão em flagrante,
temporária e preventiva.
5.1 PRISÃO EM FLAGRANTE
Oliveira (2010) afirma que o CPP de 1941 possuem critérios considerados
autoritários, visto que seu paradigma foi justamente o Código de Processo Penal da
Itália, a qual foi criada durante o regime fascista. Dessa forma, entende-se que há a
predominação espírito policialesco, onde coexiste presumidamente a culpa do
indiciado, ou talvez, a própria presunção da fuga deste.
Observando-se isto, evidentemente que, herdando-se este espírito, a prisão
em flagrante considera-se uma medida cautelar que objetiva a proteção social, onde
notadamente incide numa excepcionalidade, sendo efetivado apenas quando
presente os requisitos fumus boni iuris e o periculum libertatis. (LIMA, 2011)
Importante ressaltar que, o flagrante não é determinado tão somente pelo
tempo, mas sim pelo termômetro, onde deve-se indicar claramente a prática do
delito. De acordo com o art 302 do Código Processo Penal Brasileira, o flagrante
delito ocorre quando:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido
ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser
autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas,
objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
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(BRASIL, 2018)
Analisando-se a norma regulamentadora supramencionada, tem-se o “logo
após”, que deve ser entendido como imediatismo, onde não se tem a possibilidade
de ocorrer varias horas para finalizar-se. Nucci (2008) diz que é interessante notar até
mesmo o bom senso da autoridade, qual seja, judiciária ou militar, devendo observar
se é caso para que a pessoa seja presa em flagrante.
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Contudo, quando se tem crime permanente, por óbvio, cabe a prisão em
flagrante. Segundo o Código de Processo Penal, até não terminar a permanência,
tem-se o agente em flagrante delito. (BRASIL, 2018).
Nucci (2008), salienta ainda que, estes crimes permanentes tornam-se
consumados com uma conduta única, porém o resultado possui uma potencia,
podendo-se se arrastar por um período longo.
No aspecto formal, para Lima (2011) a prisão em flagrante é vinculada na
concretização de um auto, onde tem-se a observância quanto a prisão e seu controle,
indiretamente, sendo esta, uma medida de excepcionalidade. Além disso, é
importante ressaltar que, no momento da prisão em flagrante, quando determinada
pela autoridade policial, é necessário que haja um controle sobre sua legalidade, por
meio do decisão do magistrado.
Sendo assim, a prisão em flagrante tem o prazo de 24 horas para que seja
comunicado para a autoridade judicial. Portanto, autoridade policial formaliza, e para
que seja consolidada depende da autoridade judicial. (SILVA, 2011)
Dentre as funcionalidades da prisão em flagrante, tem-se como mais
relevante, o impedimento, quando evidentemente possível, que o crime gere todos
os seus efeitos. De acordo com Nucci (2008) tem-se como objetivo impedir que
ocorra a consumação do delito, quando, obviamente, esteja sendo praticado, ou do
seu exaurimento em outros momentos.
5.2 PRISÃO TEMPORÁRIA
Lima (2011), nos informa que no decorrer da ditatura que ocorrera no Brasil,
antes de existir a chamada “prisão temporária”, existia a prisão para que fosse
realizado averiguação. Nesse caso, o individuo tinha por obrigatoriedade comparecer
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em um distrito de policia para que ficasse detido, sem que tivesse uma culpa
constituída.
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Esta tipo determinado de prisão perdeu sua eficácia no sistema processual
penal brasileiro, pois observa-se na Carta Magna, um preceito de natureza
constitucional indicando no art 5º, inciso LXI que “nenhuma prisão poderá ser
realizada em caráter processual sem a ordem escrita da autoridade judicial, à exceção
da prisão em flagrante”.(BRASIL, 2018).
Importante ressaltar que, deve ser observado o prazo que autoridade policial
possui para o encerramento do inquérito, onde conta-se de acordo com o art 10 do
CPP, a partir da portaria que fora baixada. (BRASIL, 2018)
A prisão temporária, inicialmente, estabelecia um prazo de cinco 5 dias nos
casos de crime comum, sendo prorrogáveis pelo mesmo período, quando
evidentemente comprovada extrema necessidade. Nos casos de crimes hediondo, o
prazo pra este tipo de prisão cautelar é de 30 dias sendo prorrogáveis por igual
período, comprava extrema necessidade. Além disso, prisão temporária com cautela,
tem natureza pessoal, dessa forma, não trata-se de uma garantia de prova. (LIMA,
2011)
5.3 PRISÃO PREVENTIVA
Oliveira (2010), compreende que a prisão preventiva, quanto a sua cautela,
está adstrita a proteção do andamento processual, tendo-se como principal
finalidade, evitar que ocorra possíveis condutas pelo acusado que podem pôr em
risco o processo e sua efetividade. Sendo assim, é justificável a sua determinação
apenas quando houver necessidade, tendo como única forma de satisfação a sua
decretação.
Quanto à decretação da prisão preventiva, estabelece Eugênio Pacelli (2013,
p. 91):
A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da
existência do crime e de indícios suficientes quanto à sua
autoria. Como se trata de medida cautelar, diz-se do que se
convencionou designar de fumus comissi delicti, em paralelo
ao fumus boni iuris, que é designativo da aparência do direito
e pressuposto do manejo de medidas cautelares na
processualística não penal.
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Portanto, sua função não é ser uma medida que tenha a finalidade de punir
antecipadamente, mas sim de dar total segurança ao processo e as prova. (LIMA,
2011). Ademais, a prisão preventiva de acordo com Tavares (2011), visa garantir o
bom andamento processual, ou seja, medida que destina-se a assegurar de forma
provisória a ordem jurídicas.
6. A PRISAO PREVENTIVA E AS MEDIDAS CAUTELARES DA LEI 12.403/11
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6.1 COMPARAÇÃO DAS CIRCUNSTÂCIAS ANTES E DEPOIS DA LEI 12.403/11
A Lei 12.403 trouxe significativa modificação para as circunstâncias ou
condições de admissibilidade. A tabela 1, abaixo resume estas mudanças.

1125

Boletim Conteúdo Jurídico n. 986 de 21/11/2020 (ano XII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Tabela 1- Comparações (CABIMENTO)
Nota-se que o Código de Processo Penal, trata primeiramente dos
pressupostos, e por conseguinte, discute a respeito do cabimento e condições no art
313, subentendendo-se uma inadequada sistemática, haja vista, que é imprescindível
que a prisão seja cabível, pois caso não haja previsão na legislação sobre a prisão
especifica, necessariamente não há o que se indagar sobre pressupostos.
6.2 NOVOS PAPÉIS PARA AUTORIDADE POLICIAL E JUÍZES
Com a edição da nova Lei 12.402/11, observou-se mudanças no que diz
respeito á Autoridade Policial, Ministério Publico e o Poder Judiciário. De acordo com
Azevedo (2011), em quase todos os países do mundo, é necessário que haja uma
fase preparatória, antes que seja iniciado o processo, a fim de que seja apurado
indícios da autoria e materialidade. Assim, a atribuição para essa condução nesta
fase, é exclusivamente da policia judiciaria, ou talvez, de um juiz de instrução.
No Brasil, em relação a esta fase de preparação, encontrou-se uma solução
considerada mista, onde a polícia tem a obrigação de investigar preliminarmente, a
fim de que seja produzido um relatório sobre o resultado das investigações,
juridicamente orientada. Então, é a autoridade policial, qual seja, delegado de polícia,
que tem que a responsabilidade de conduzir o inquérito.
Misse (2011), aduz que a autoridade policial, ao indiciar o suspeito, pode
pedir que seja decretado pelo magistrado, uma medida de caráter cautelar, ou uma
prisão de forma provisória ou preventiva. Nesse caso, cabe ao juiz decidir se irá
conceder ou não. Menciona-se que a nova Lei, de acordo com Mendonça (2011) é
necessário que haja a provocação do MP ou de representação do Delegado, para
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que se possa ter a decretação das medidas cautelares, haja vista, a impossibilidade
de o magistrado determinar de oficio.
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Com edição da nova Lei, ressalte-se que a autoridade policial passou a ter
uma papel fundamental no que diz respeito a preservação do direito de liberdade do
individuo. De acordo com o artigo 322 do CPP, o delegado pode conceder fiança em
situações que a infração penal não ultrapasse quatro anos (pena privativa de
liberdade máxima). O art. 325 do CPP, observar que o delegado, pode, quando
necessário, requerer que o juiz decrete medidas de caráter cautelar ou prisão
provisória e preventiva.
Além disso, a nova Lei, aduz que o magistrado no momento do recebimento
do comunidade da prisão de flagrante em delito, deve de oficio, observar se cabe o
relaxamento de prisão, o convertimento da prisão de flagrante para preventiva,
quando atendidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nos
casos em que é inadequado a aplicabilidade dos dois itens supramencionados, pode
o juiz, decretar as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder
provisoriamente a liberdade.
Com relação a fiança, é importante ressaltar que como já dito anteriormente,
o delegado pode conceder fianças nas situações que a pena máxima da privação da
liberdade não ultrapasse quatro anos. Dito isso, nos casos em que ultrapassar esse
patamar, tão somente o magistrado poderá fixar.
6.3 CONSTITUIÇÃO VERSUS SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE DA SOCIEDADE
Evidentemente que com esta nova lei, a população leiga a respeito do direito,
preocupou-se, sob um olhar de impunidade. Interessante notar que vários crimes
considerados graves, como por exemplo, receptação, formação de qualidade, furto,
colarinho branco, passaram a não admitir prisão de caráter preventivo.
Observa-se que o legislador ao criar esta nova legislação, preocupou-se mais
em diminuir o número de presos no sistema penitenciária, reduzindo-se, desta forma,
o custo do Estado, do que o aumento sobre o rol de direito dos indivíduos.
Dentre as criticas que ocorrem sobre a nova lei, tem-se um capitulo que diz
respeito a prisão preventiva, onde nota-se claramente uma cópia do CPP de Portugal,
porém, observa-se que a realidade de um pais é diferente de outro. Desde quando a
legislação nova foi promulgada, observou-se diversos questionamentos sobre ela.
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Assim, de acordo com Goreth (2012), ao debater sobre a sensação de impunidade,
discorre que:
O grande problema da lei é o paradoxal descompasso entre a
criminalidade que avança e a repressão que recua. Alguns
institutos estabelecidos já são utilizados na suspensão
condicional da pena, no sursi processual previsto na Lei
9.099/95, no livramento condicional e nas penas alternativas. O
grande problema que nós questionamos é o fato do Estado não
ter estrutura para fiscalização dessas medidas cautelares
diversas da prisão e o receio que temos é de que essas medidas
se transformem em mecanismo de impunidade velada,
silenciosa. Não queremos que o indivíduo cumpra pena antes
da sentença penal condenatória em trânsito em julgado, mas
em algumas situações é necessário uma prisão processual, uma
prisão cautelar, uma prisão preventiva. Essa fungibilidade das
cautelares, a dificuldade de prisão com medidas inócuas e essa
restrição para a decretação da prisão preventiva vão trazer um
risco muito grande para a sociedade. Até porque, teremos a
concessão de várias liberdades provisórias. Ou seja, o Estado
não dota o sistema prisional de condições, com penitenciárias,
com cadeias públicas, e arruma mecanismos para limpar a
população carcerária, esquecendo-se da necessidade de se dar
uma resposta eficaz à sociedade. Hoje, em virtude dos
institutos despenalizadores já existentes, fica preso somente o
indivíduo que tenha cometido delito com violência ou grave
ameaça ou delito grave. Só tem ficado preso o indivíduo que
comete crime de estupro, homicídio, roubo e latrocínio. O bem
jurídico de alguns delitos graves, com lesividade social, ficará
sem uma resposta por parte do Estado.
Observando-se os questionamentos dos que se opuseram a respeito da nova
Lei, estes trouxeram como única vantagem, pode ser mantido pelo CNJ (Conselho
Nacional de Justiça), um cadastro de mandato de prisão de caráter preventiva.
Tornou-se vantajoso, haja vista, a possibilidade de qualquer agente fazer cumprir o
mandado de prisão, mesmo que esteja fora da competência territorial, segundo o
art. 2º da Lei que altera o art. 298- A do CPP:
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Art. 2º. O Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 289-A:
Art. 289- A. O juiz competente providenciará o imediato
registro do mandado de prisão em banco de dados mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade.
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§ 1º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão
determinada no mandado de prisão registrado no Conselho
Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial
do juiz que o expediu.
§ 2º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão
decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de
Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a
autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a
decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do
mandado na forma do caput deste artigo.
§ 3º A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local
de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão
extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e
informará ao juízo que a decretou.
Portanto, para que se tenha o sucesso com relação a este cadastro, é
necessária uma execução de forma eficiente e rápida por parte dos órgãos que
perfazem a segurança pública. Além disso, cumpre ressaltar que as regulamentações
ainda não foram determinadas/definidas pelo Poder Judiciário, trazendo-se
preocupação para àqueles que defendem este tipo de medida.
Além disso, menciona-se que atualmente, o pais vive um aumento continuo
da criminalidade, dos acidentes decorrentes do álcool e dos crimes conta a mulher,
o que acarreta entender que estas medidas que visam proteger a liberdade do
individuo, certamente transparece um estimulo para o crime. Enquanto que, a
sociedade pede cotidianamente medidas mais severas contra àqueles que praticam
a criminalidade (GOMES FILHO, 2011).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Atualmente é necessário que haja a observância se o indiciado não merece
valer-se de outra medida que seja alternativa à restrição da liberdade, antes da
decretação de uma prisão de caráter cautelar. Essa mudança adveio da Lei 12.403/11
no Código de Processo Penal
Sendo assim, o juiz, ao proferir qualquer decisão no que diz respeito a prisão
cautelar, não pode, esquecer relevantemente de sua função de de custos libertatis e,
devendo-se agir de forma cautelosa, já que trata-se de uma medida de caráter
excepcional, ensejando uma análise criteriosa, no sentido de representar de
“adiantamento” de execução, podendo ocasionar sérios danos ao acusado, caso seja
provado e apurado ao final do processo, que este, é inocente.
Portanto, entende-se que prisão cautelar é exceção e a liberdade é a regra.
Sendo assim, tem-se como necessidade o estabelecimento de um equilíbrio entre o
direito individual e o direito social á segurança. Ademais, deve ser combatido a
criminalidade, sem que haja o desprezo dos princípios de liberdade e igualdade,
resguardando-se as garantias e direitos fundamentais.
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RESUMO: O futebol é confrontado com inúmeras manifestações racistas e
xenófobas: etiquetas, saudações nazistas, ataques a espectadores ou torcedores de
"cor", gritos de macacos contra jogadores negros, etc. Este fenômeno recorrente,
generalizado em estádios do mundo inteiro chega regularmente às manchetes das
mídias. Esses atos envolvendo espectadores não são novos nem mais numerosos do
que no passado. As medidas legislativas tomadas na maioria dos países nos últimos
anos para remediar esta situação, embora muitas vezes não sejam aplicadas,
mostram que estas doenças já têm uma longa história desportiva. Neste sentido, este
artigo teve por objetivo geral, analisar as medidas no campo penal e no campo
desportivo que inferem combatem ao racismo no futebol brasileiro com base nas
medidas internacionais além de especificamente caracterizar o racismo no futebol a
partir da história desse esporte; descrever o processo de racismo ao longo dos
tempos; e, comparar as medidas internacionais no campo penal e desportivo com as
medidas do Brasil de combate ao racismo no futebol discutindo o o arcabouço penal
e jurídico com relação ao racismo no futebol. Acima de tudo, a denúncia oficial de
declarações e manifestações racistas, amplamente divulgada, não permite distinguir
o que caberia em uma ideologia compartilhada, como uma visão de mundo ou como
uma construção política e/ou axiológica, do que poderia ser, possivelmente, apenas
uma simples provocação inerente à lógica do jogo e aos excessos que ela suscita. O
método de abordagem que foi utilizado neste artigo foi da pesquisa histórica que
postula causas passadas específicas para fenômenos atualmente observáveis e
fornecem bons exemplos. Concluir que é fundamental lançar luz sobre esses
processos sob pena de mascarar a realidade mais séria das comprovadas raízes
ideológicas de outras manifestações.
Palavras-Chave: Futebol. Racismo. Direito.
ABSTRACT: Football is confronted with numerous racist and xenophobic
manifestations: labels, Nazi salutes, attacks on spectators or fans of "color", screams
of monkeys against black players, etc. This recurring phenomenon, widespread in
2 Mestre em Direito do Trabalho Faculdade de Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas em
2013 e professor do curso de Direito do CEULM/ULBRA.
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stadiums throughout the world, regularly makes headlines in the media. These acts
involving spectators are neither new nor more numerous than in the past. The
legislative measures taken in most countries in recent years to remedy this situation,
although often not applied, show that these diseases already have a long sporting
history. In this sense, this article had as its general objective, to analyze the measures
in the penal field and in the sports field that infer combat racism in Brazilian football
based on international measures in addition to specifically characterizing racism in
football from the history of that sport; describe the process of racism over time; and,
to compare international measures in the penal and sports field with Brazil's
measures to combat racism in football by discussing the penal and legal framework
in relation to racism in football. Above all, the official denunciation of racist
statements and demonstrations, widely disseminated, does not allow to distinguish
what would fit into a shared ideology, as a worldview or as a political and / or
axiological construction, from what could possibly be just a simple provocation
inherent in the logic of the game and the excesses it causes. The approach method
that was used in this article was historical research that posits specific past causes for
currently observable phenomena and provides good examples. To conclude that it is
essential to shed light on these processes, under pain of masking the more serious
reality of the proven ideological roots of other manifestations.
Keywords: Football. Racism. Right.
1 INTRODUÇÃO
Enfrentar as perturbações e demonstrações racistas e xenófobas que parecem
ter se multiplicado no século XXI anos nos estádios de futebol, principalmente da
Europa e da América do Sul, vários políticos reagiram condenando o inaceitável.
Assim, foi no Brasil, onde o ministro do Esporte do Governo de Dilma Rousseff, Aldo
Rabelo, pediu "a responsabilidade de todos” (CAVALCANTI E CAPRARO, 2009).
O mesmo aconteceu com outras autoridades do mundo como o ministro da
Relações Exteriores da Espanha em viagem à Costa Rica em novembro de 2004 que
disse que "qualquer comentário racista dirigido a qualquer jogador por causa da cor
de sua pele deve ser denunciado sem restrições” (HELAL, 2011).
Richard Caborn, ministro britânico dos Esportes, anunciou no ano de 2004 que
iria solicitar a intervenção da Fédération Internationale de Football Association – FIFA
e European Union of Football Association UEFA para punir os abusos observados. Na
França, em 15 de março de 2006, o Ministro do Interior Nicolas Sarkozy apresentou
aos parlamentares da UMP um projeto de lei com o objetivo de dissolver grupos de
apoiadores violentos ou exibir ideias racistas e xenófobas nos estádios; esta lei foi
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para reforçar a que foi aprovada em 23 de janeiro de 2006 com relação à proibição
de estádios (HELAL, 2011).
O jornal La Croix, um dia após o apelo do Papa Bento XVI à luta contra o
racismo por ocasião da partida Itália-Alemanha, dedicou sua cobertura a essa
tendência perturbadora a ponto de um papa passar a se interessar por assuntos
esportivos (IBARRA, 2005).
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Essas posições tidas como morais, legítimas e normais que podem ser por
parte dos políticos em países democráticos são, no entanto, surpreendentes. Em
primeiro lugar, porque as manifestações e comentários racistas e xenófobos dos
espectadores não são novos nem mais numerosos do que no passado. Medidas
legislativas adotadas na maioria dos países europeus nos últimos anos, mostram
claramente que o racismo, a xenofobia e as ideologias políticas já têm uma longa
história no campo do futebol em toda a Europa e no mundo (HELAL, 2011).
Na América do Sul, notadamente no futebol, ocorre o mesmo, principalmente
no ínício do século XIX como muitas manifestações racistas contra jogadores negros.
Assim, a Unesco afirmou no ano 2000 que a recente condenação pela FIFA de atos e
manifestações de racismo não deveria fazer esquecer a falta de reação observada
após as críticas ao comportamento de certas personalidades do futebol, como
Mehmet Ali. Yilmaz. Este último, presidente do clube turco de Trabzonsport,
realmente tratou o atacante negro inglês Kevin Campbell de "canibal" e "descolorido"
(HELAL, 2011).
O caso não está isolado já que Ron Atkinson, consultor do canal britânico ITV
e treinador do Aston Villa, acreditando-se fora do ar tratou durante uma transmissão
televisiva de Marcel Desailly de preguiçoso negro de merda, e as infelizes saídas do
comentarista esportivo Thierry Roland expressando, entre outras coisas, em 1986,
seu pesar durante a Copa do Mundo de ver o encontro Inglaterra-Argentina
supervisionado por Benaceur nestes termos: “Você não acha isso? há algo além de
um árbitro tunisino para arbitrar uma partida desta importância, ou ainda a saudação
fascista reiterada por Di Canio, capitão da Lazio em Roma, diante dos torcedores
romanos que o aplaudiram em 11 de dezembro de 2005? (IBARRA, 2005).
Recentemente no Brasil, em um jogo do campeonato paulista de 2020 entre
Santos e Ponte Preta, o jogador Marinho do Santos foi expulso de campo.
Inconformado com a expulsão do atacante santista um radialista da Rádio Energia
97 da cidade de Santos disse que o jogador do Santos deveria voltar para a senzala
(JORNAL A TRIBUNA DE SANTOS, 2020) .
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O racismo, portanto, não é problema apenas dos apoiadores, mesmo que os
abusos mais graves sejam deles. Embora os primeiros grandes protestos xenófobos
relacionados com o futebol datem do final dos anos 1970, foi só em março de 2003
que a UEFA e a Futebol Contra o Racismo na Europa (FARE), reunidos em Londres,
adotaram um estatuto propondo dez medidas concretas de combate ao racismo no
futebol (CAVALCANTI E CAPRARO, 2009).
Tarde, portanto, essas denúncias oficiais, veiculadas em bloco pela mídia,
podem surpreender por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque não permitem
distinguir o que caberia numa ideologia comum, uma visão de mundo, do que
poderia ser apenas uma simples provocação inerente à lógica do jogo (HELAL, 2011).
A gênese de processos dinâmicos, como construções identitárias por
aculturação antagônica, desempenha claramente um papel não desprezível que deve
ser entendido sob pena de mascarar a realidade mais séria das raízes ideológicas
comprovadas de outras manifestações. Se não se sobrecarregar de sentido, os
comentários ultrajantes da torcida que, muitas vezes, só visam a desqualificação do
adversário. Vista de fora, permanece tênue a fronteira entre a ancoragem ideológica
e o jogo no jogo .Fica certo que essa lógica de identidade agonal coloca um
problema pelo menos em três níveis: quando, para melhor tomar forma,
instrumentaliza o história dolorosa ou atualidade dos conflitos; porque confunde os
rastros ao tomar emprestados erroneamente seus modelos dos antagonismos
políticos contemporâneos; ou investindo em uma competição lúdica doentia, a
violência do barbarismo nazista (IBARRA, 2005).
Desta forma, este artigo teve por objetivo geral analisar as medidas no campo
penal e no campo desportivo que inferem combatem ao racismo no futebol brasileiro
com base nas medidas internacionais, além de especificamente caracterizar o racismo
no futebol a partir da história desse esporte; descrever o processo de racismo no ao
longo dos tempos; e, comparar as medidas internacionais no campo penal e
desportivo com as medias do Brasil de combate ao racismo no futebol brasileiro
discutindo o arcabouço penal e jurídico com relação ao racismo no futebol brasileiro.
Neste projeto de pesquisa, a teoria crítica da raça será é apresentada como
uma importante teoria da ferramenta para antirracistas no futebol brasileiro. A teoria
da raça emergiu de desenvolvimentos radicais em estudos jurídicos críticos e
educação, mas agora contribui na forma de perspectivas para outras áreas como
história, estudos sobre deficiências, raça crítica, feminismo, estudos de brancura e
estudos de esporte e lazer (CAVALCANTI E CAPRARO, 2009).
A teoria da raça apresenta aos antirracistas uma estrutura para desafiar
ortodoxias, pensamento racial restrito e abordagens pouco teorizadas no esporte,
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principalmente no futebol e, assim, permitir que sua práxis seja fortalecida naquilo
que os teóricos críticos da raça como um mundo fundamentalmente racista (IBARRA,
2005).
2 O NEGRO NO FUTEBOL BRASILEIRO
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Um dos jornalistas esportivos, mas famosos do Brasil, Mário Filho, que
empresta o seu nome ao Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, escreveu ainda de
década de 1940, um livro sobre o negro no futebol brasileiro. Fala ele do inicio, das
situações vexatórias a quem o negros eram submetidas; de como eram tratados nos
clubes e, principalmente de como eles mudaram o futebol brasileiro (ABRAHÃO e
SOARES, 2009).
O futebol chegou ao Brasil com Charles Miller, em 1894. Miller era filho de um
escocês e se transferiu para a Inglaterra, 10 antes para estudar. Lá conheceu o futebol
e quando voltou ao Brasil, trouxe uma bola e um para de chuteiras e introduziu o
futebol no pais. Inicialmente praticado pelas elites, rapidamente ganhou as camadas
populares e aos negros, que a pouco empo tinha ganhado a liberdade pela Lei Áurea
(VIÑAS, 2013).
Existe uma polêmica enorme de qual time brasileiro aceitou os negros em seu
elenco. Uns dizem que o Bangu e outros o Vasco da Gama. Tem uma lenda que diz
o Fluminense do Rio de Janeiro mandava um negro usar pó de arroz para se
transformar em Branco. A verdade é que os negros, por jogarem muito bem foram
se incorporando ao futebol quanto mais o esporte se populariza (ABRAHÃO e
SOARES, 2007).
A cidade de Manaus é pródiga nesta questão, já que em 1919, o clube foi
fundado (Figura 1) somente por negros. O Euterpe Football Clube era composto
exclusivamente por negros, segundo Zamith (1984).
Figura 1 – Euterpe Football Clube
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Fonte: GE.Globo/Amazonas
Mas na década de 1910, o melhor jogador brasileiro era Arthur Friedenreich,
a primeira estrela do futebol brasileiro, um mulato que foi o grande ídolo do Brasil
no período do futebol Amador. Apelidado de “El Tigre”, Friedenreich era um jogador
de futebol notável (BALTAR,. 2014).
Na década de 1920 surgiu no Vasco da Gama do Rio de Janeiro outro jogador
notável – Fausto -, apelidado na Copa de Mundo de 1930 de “A Maravilha Negra”.
Na década de 1930, dois jogadores negros do Flamengo do Rio de Janeiro se
transforaram rapidamente em dois ídolos nacionais – Domingos da Guia e Leônidas
da Silva. Ambos se consagraram no futebol em 1938 na Copa do Mundo da França,
quando o Brasil se apresentou ao mundo do futebol. Leônidas foi logo vendido para
um dos maiores times do mundo na época – o Peñarol de Montevideo o Uruguai e
Domingos da Guia foram para o não menos famoso Boca Juniors de Buenos Aires na
Argentina (TOLEDO, 2010).
Na década de 1950 surgiram no futebol brasileiros jogadores negros e
mestiços que se consagrariam definitivamente, entre eles Didi, Mané Garrincha (esse,
um mestiço) e Edson Arantes do Nascimento – O Pelé, consagrado como Rei do
Futebol e o Atleta do século XX. Didi foi o melhor jogador da Copa do Mundo de
1958, na qual o Brasil ganhou o seu primeiro título mundial. Pelé é reconhecido até
dos dias de hoje como o melhor jogador de futebol do mundo de todos os tempos
(CAVALCANTI e CAPRARO, 2009).
Assim, o negro se inseriu muito rapidamente no futebol brasileiro de acordo
com a popularização do futebol brasileiro. Mas essa rápida incorporação do negro
ao futebol brasileiro não quer dizer que foi fácil (DAMATTA, 2012).
Ressalta-se que o negro foi submetido à escravidão durante muito tempo,
sendo o Brasil ó último país a libertar os seus escravos em 1888. Mas em vez de
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contratá-los como empregados, os donos de fazendas resolveram importar mão de
obra branca da Europa. Os negros foram jogados na sociedade, sem emprego, sem
casa e sem nenhuma perspectiva. Essa ação era a política do Estado brasileiro que foi
incorporada ao futebol (DAMO, 2012).
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Com Arthur Friedenreich a população brasileira se ateve ao fato de o futebol
era um esporte de todos e não de uma elite branca. O futebol não tinha etnia, não
tinha cor, não tinha classe social. Mas isso não representava que a leite aceitasse
facilmente tão situação, tanto quem 1916 em um amistoso entre a seleção carioca e
a seleção paulista, os cariocas não puderam usar os sues jogadores brancos, pela
partida ser disputada no dia de Natal. Os paulistas venceram por 9 x 1, levando os
cariocas a dizerem que aquela seleção não representava o futebol do Rio
(FERNANDES, 2012).
Assim, com uma população constituída em sua maioria de negros, o Brasil
sempre o tratou de forma pejorativa, sendo o futebol apenas um retrato das relações
sociais. Apesar de ídolos do futebol, sempre foram tratados como subalterno, mesmo
no futebol. O Goleiro Barbosa, o melhor goleiro do futebol brasileiro na década de
1940 foi fruto de muito preconceito ao falhar no segundo gol do Uruguai na final da
Copa do Mundo de 1950. Barbosa era negro e por conta desta falha se criou uma
lenda no futebol brasileiro de que goleiro negro não presta (GORDON JÚNIOR,
1996).
3 OS ESTEREÓTIPOS NO FUTEBOL
O caso do Ajax Amsterdam é talvez o melhor exemplo dessas explosões
oratórias e de identidade. Os torcedores da seleção holandesa de fato exibem
prontamente, por simples provocação, uma falsa identidade judaica. Para as estrelas
de David acenadas desafiadoramente e os gritos de ‘Joden! Joden! Joden!’
Pressionado pelos apoiadores do Ajax, cuja falta praticamente total de raízes
estabelecidas no judaísmo não deixa espaço para questionamento (GUIMARÃES,
2014).
A evocação desse caso extremo de instrumentalização simbólica permite
operar uma distinção heurística fundamental na gênese de comportamentos cuja
lógica é mais competitiva do que realmente fundada em termos de xenofobia,
racismo, antissemitismo o que, a violência destas máscaras corre o risco de, em longo
prazo, obscurecer o verdadeiro problema que subsiste, nomeadamente o ódio racial
e os seus múltiplos eventos desportivos nos estádios (HATJE, 2016).
Nos jogos dos torneios sul-americanos é comum argentinos, uruguaios,
chilenos se referirem a jogadores negros do Brasil, como “macaquitos”, atitude que
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às vezes se repete no campo de jogo por jogadores de clubes desse país. P Jornal
Argentino Olé, um diário esportivo muito famoso que usa muito o humor quando
jogam equipes argentinas contra equipes brasileiras e em jogos das seleções do
Brasil e da Argentina se referiu uma vez uma manchete aos “MACAQUITOS”. Atitude
reprovada até pelos próprios argentinos que obrigou o jornal a pedir desculpas ao
povo brasileiro (CAVALCANTI e CAPRARO, 2009).
O jornalista editor do jornal lamentou muito a pseudo brincadeira e disse que
exagerou. Que não era racista, mas que foi tomado pela força da brincadeira, chorou
diante das câmeras; disse que visitava o Brasil constantemente e que não nutria
nenhum tipo de preconceito. Mas na verdade acabou por fazer, mesmo sem a
intenção de ferir, acabou por ferir. Ainda que se fique surpreso ao ver essas
declarações virem, enfim, a reforçar as representações existentes a respeito de
atitudes de preconceito que reforçam o hooliganismo (HELAL, 2011).
No imaginário coletivo o hooligan é inglês, jovem, pobre ou mal integrado
socialmente, delinquente no cotidiano, estrangeiro ao mundo do futebol, embebido
em álcool, afirma ser de ideologia de extrema direita ou de a grupos neonazistas
(MAGUIRE, 2017).
Um retrato arquetípico que tende a naturalizar e sociologizar a violência das
multidões desportivas consideradas a partir de então como parte integrante dos
hábitos de certos indivíduos e que fazem dos hooligans as favelas. Para usar a famosa
figura dos personagens criados. O populismo se expressa em estádios de futebol,
entendido no sentido poujadista do termo, que visa discriminar os indivíduos de
acordo com suas origens étnicas e culturais e favorecer a preferência local (no caso
dos clubes), nacional (no caso dos clubes) equipes com o mesmo nome, a fim de
reconquistarem lugar e classificação numa sociedade que os exclui (SALAS, 2012).
Se é de fato uma ilusão que encontra corpo e sentido em sua cobertura da
mídia, não deixa de ser um desafio para as sociedades democráticas ocidentais
contemporâneas, cuja desintegração do vínculo social acompanha as crises
socioeconômicas dos anos vinte. A televisão e os jornais, que muitas vezes tratam da
violência na emergência midiática, reforçam essa percepção simplificada e simplista
do problema (SCHWARCZ, 2011).
Por fim, as declarações da UEFA, da FARE em torno desta carta são
surpreendentes porque, ao adotar esta postura restritiva que consiste em assimilar
ideologia, racismo e xenofobia numa única categoria de análise, os vários jogadores
do mundo desportivo ignoram ou fingem ignorar que os estádios podem ser
testemunhas de outras correntes e que é a ideologia libertária que na maioria dos
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casos deu origem aos grupos de torcedores nos anos 1970 e 1980, o que não se vê
na entidade Sumamericana (SOARES, 1998).
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Agora, diante desse problema, quem se pergunta se essas ideologias têm
realmente um sentido ou uma finalidade clara e distinta entre os protagonistas? Se
forem fruto de vontade política dos apoiadores ou se são por controle remoto? E se
essas exuberâncias resultassem de simples lógicas de oposição hinc et nunc ou se
estivessem ancoradas em um racismo confirmado por outros compromissos políticos
ou associativos? Trata-se simplesmente de delinear os contornos de uma análise de
fenômenos que, para terem a mesma expressão (manifestações racistas e xenófobas),
não têm, porém, as mesmas bases e finalidades. Compreender é não aceitar nada
(STERKENBURG et al., 2005).
3 RACISMO NO ESPAÇO INTERNO DO FUTEBOL
O esporte é freqüentemente apresentado por ideólogos do esporte como
sendo apolítico. Isso é uma ilusão e pode-se demonstrar que existe uma função
política no esporte (MURAD, 2014).
O século XX está repleto de exemplos em que esporte e política estiveram
ligados. Pode-se, como exemplo, citar os Jogos Olímpicos de Berlim (1936) que
visavam demonstrar a superioridade da raça ariana. Os atletas também podem ir ao
campo para reivindicar direitos: lembre-se do punho erguido e com a luva de preto
(símbolo do poder negro) dos americanos Tonnie Smith e John Carlos no pódio dos
200 metros nos Jogos Olímpicos do México em 1968 na ordem condenar
publicamente a condição dos afro-americanos nos Estados Unidos (SOARES, 1999).
Esses exemplos históricos da relação entre esporte e política mostram que a
esfera esportiva não está separada da vida social. Postula-se, mais precisamente, que
esporte e sociedade estão intimamente relacionados, em particular, em termos de
desigualdades sociais. Sobre este tema da correspondência de desigualdades sociais
entre futebol e sociedade, existem três teses (MAZZONI, 2000).
A primeira é a tese de reflexão. Segundo essa teoria, o futebol é um espelho
da sociedade. É importante distinguir entre uma abordagem que é positiva e
negativa. A abordagem positiva (visão dos funcionalistas estruturais) define o futebol
como o microcosmo de um sistema social ampliado, refletindo a ideia positiva de
que a ordem social é baseada no consenso, em valores comuns e em subsistemas
inter-relacionados. A abordagem negativa é olhar para o futebol como uma esfera
que reflete os aspectos mais negativos da sociedade, como as desigualdades sociais
ou o racismo (SANTOS, 2011).
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A segunda tese é a da reprodução. Ela argumenta que o futebol não é apenas
um reflexo passivo de uma sociedade, mas sim uma força que contribui ativamente
para a reprodução dessa sociedade de geração em geração. Aqui, novamente, há
uma abordagem positiva e negativa. A abordagem positiva designa o futebol como
uma esfera que desempenha um papel ativo no processo de socialização: o futebol
contribui para a satisfação de necessidades sociais como a integração, o controle de
tensões, necessidades todas voltadas para a manutenção de um status quo na ordem
social (SOARES, 2008).
A visão negativa é interpretada como um processo ativo que perpetua um
status quo desigual por meio do qual os dominantes mantêm seu poder sobre os
dominados (CORRÊA, 2015).
A terceira tese é a da resistência. Apresentando a ideia de um agente ativo,
permite uma relação dialética com os aspectos estruturais da tese da reprodução.
Nesta tese, o futebol aparece como um campo de contestação e os indivíduos como
agentes ativos e reflexivos: eles podem muito conscientemente apreciar a
contribuição significativa e benéfica do futebol para a vida, enquanto percebem que
os grupos dominantes tentam usar o futebol como instrumento de controle; têm
capacidade para modificar as condições de prática desportiva e também para
reconhecer e modificar as condições que visam à perpetuação da sua condição de
subordinados; finalmente, suas tentativas de resistência às vezes têm o efeito oposto
e servem para fortalecer as condições responsáveis por sua subordinação (GORDON
JUNIOR, 2016).
A história dos negros no Brasil pode ser compreendida em três períodos. A
primeira era é a escravidão. A segunda é caracterizada por um curto período de
liberdade seguido de segregação. A terceira época corresponde à situação
contemporânea que pode ser chamada de integração discriminatória. A história dos
negros no Brasil é, portanto, uma história de racismo que existiu em diferentes
formas (LEITE LOPES, 2014).
Durante o período da escravidão (1535-1888), as relações esportivas entre
brancos e negros se limitaram a dois esportes, a saber, luta e corrida de cavalos. O
esporte tem uma função dupla. Por um lado, servia como meio de comunicação
social para escravos e, por outro, era fonte de entretenimento para os brancos
(RODRIGUES FILHO, 1947).
Os proprietários de fazendas encorajaram os negros a se exercitarem para
canalizar sua energia socialmente, o que lhes permitiu evitar revoltas em potencial.
A prática do luta consistia em lutas entre negros para divertir os brancos (fazendeiros)
durante várias festividades. Os negros também foram usados no mundo equestre
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como jóquei. O esporte era, portanto, um reflexo do sistema social durante o período
da escravidão (RODRIGUES FILHO, 1964).
Na verdade, os negros foram excluídos da esfera esportiva como de outras
esferas da vida social. Nesse período, pode ser aplicada a tese da reflexão, de um
ponto de vista negativo, em termos das desigualdades sociais, entre o mundo do
esporte e o mundo social, para a comunidade de negros (LEITE LOPES, 2014).
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O segundo período (Lei Áurea (1988) - meados do século XX) é o da fraca
emancipação dos negros, seguido por uma segregação muito significativa. A
emancipação teve um efeito muito limitado na relação entre brancos e negros no
esporte. Prova disso é a conclusão, em 1894 retorna ao Brasil, Charles Miller trazendo
uma bola de futebol e um par chuteiras, mas para praticar futebol entre os brancos,
já que os negros tinham apenas 6 anos de libertos. Assim, o futebol nascente servir
para não mais integrar os negros (RODRIGUES FILHO, 1947).
Esta lei tácita não foi violada até 1900, quando a Associação Atlética Ponte
Preta de Campinas foi fundada. Entre seus fundadores existiam negros e brancos.
Quando entrou em campo pela primeira vez em 1900, Migué do Carmo fazia parte
do elenco da Macaca de Campinas. A regra também foi quebrada em 1905 no Bangu
do Rio de Janeiro quando Francisco Carregal vestiu a camisa do Clube do bairro do
mesmo nome em um jogo oficial (RODRIGUES FILHO, 1964).
No final do século XIX e início do século 20, o sistema educacional do Brasil
foi instituído no apartheid, conseqüentemente dos atletas. Escolas de ricos e brancos
e escolas de pobres, com a maioria de negros. O mesmo acontecia no futebol. Assim,
Durante os primeiros 25 anos XX, os negros participaram e depois passaram para o
futebol, mas de forma bem tímida, mesmo o grande ídolo de o futebol brasileiro ser
Arthur Friedenreich, um mulato (RODRIGUES FILHO, 1964).
Portanto, em resumo, os atletas negros foram deixados de fora do futebol até
que Jackie Robinson que Migué do Carmo na Ponte Preta em 1900 e Francisco
Carregal no Bangu em 1904 participassem de um jogo oficial. Também foi apenas no
final da década de 1930 que os negros no principal esporte do Brasil estavam superrepresentados em relação à sua população dentro do Brasil com Domingos da Guia
e Leônidas da Silva, ídolos realmente nacionais (MURAD, 2014).
Tal como aconteceu com a escravidão, durante o período de segregação
racial, o futebol continuou sendo o espelho da vida social no Brasil (o reflexo de uma
tese do ponto de vista negativo). Na verdade, viu-se que a esfera esportiva foi
caracterizada por uma participação subalterna dos negros, mas a partir Arthur
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Friedenreich, com Fausto – A Maravilha Negra – na década de 1920 e Domingos da
Guia e Leônidas da Silva na década de 1930 (SOARES, 1999).
Eles passaram a ser protagonistas. Postula-se, do ponto de vista sistêmico, que
em um período de racismo jurídico e institucionalizado (como é o caso da escravidão
e da segregação racial no Brasil até a década de 1930), o futebol só pode ser a
reflexão estrita da vida social, porque mesmo que possa alimentar ideologicamente
a sociedade, não pode constituir uma força ativa que contribui para a reprodução da
sociedade (teoria da reprodução) porque o sistema permanece intrinsecamente
congelado (MAZZONI, 2000).
Com efeito, o reservatório ideológico que a esfera esportiva poderia constituir
para o grupo dominante, durante os períodos de escravidão e segregação racial, era
inútil porque a empresa era legalmente racista com a comunidade negra
(RODRIGUES FILHO, 1947).
3.1 A integração discriminatória
Em primeiro lugar, é apropriado relatar a situação contemporânea dos negros
no Brasil. Legalmente, desde a Constituição da República de 1891 não há nenhuma
discriminação fundamental entre brancos e negros no Brasil. Economicamente,
porém, a divisão entre negros e brancos só aumentou nos últimos 25 anos. Pode-se
ilustrar a pobreza dos negros com alguns números. A taxa de pobreza é quase três
vezes maior em famílias negras do que em famílias brancas e a taxa de desemprego
é o dobro (SANTOS, 2011).
Politicamente, os negros continuam subrepresentados. Na verdade, menos de
5% dos membros das legislaturas são negros. Em 1998, entre 81 senadores do Brasil,
apenas um era negro. Em termos de violência, existe uma desigualdade vivida pelos
negros (SOARES, 2008).
Os últimos têm sete vezes mais probabilidade de serem vítimas de violência
assassina do que os brancos. Também permanece uma estigmatização dos negros
como violentos e agressivos (veja a mídia), embora estudos tenham mostrado que,
controlando os diferentes fatores sociais, não há diferença significativa entre negros
e brancos em termos de violência. Esses exemplos mostram claramente que ainda
existe uma desigualdade generalizada entre brancos e negros nas várias esferas
sociais da sociedade brasileira, apesar do fato de esses dois grupos serem legalmente
iguais (CORRÊA, 2015).
É esse processo que se chama de "integração discriminatória" que pode ser
definida como: um processo pelo qual os negros participam dos setores econômicos,
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políticos e culturais da sociedade, ao mesmo tempo em que estão em desvantagem
em relação aos brancos (CORRÊA, 2015).
Apesar dos inegáveis avanços digitais, seria utópico pensar que todas as
barreiras da desigualdade racial na esfera esportiva brasileira foram derrubadas. Na
verdade, quatro áreas principais do futebol brasileiro continuam a discriminar os
negros. Estes são os cargos ocupados dentro das equipes, a diferença de
desempenho, salários e estruturas autoritárias (GORDON JUNIOR, 2016).
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Um dos padrões recorrentes de discriminação nos clubes brasileiros de futebol
é o empilhamento que pode ser definido como uma forma segregação comum de
posição ocupada dentro de uma equipe enfatizando a concentração de minorias
raciais (negros) em posições específicas (LEITE LOPES, 2014).
O empilhamento implica, ipso facto, uma relação de centralidade. Ter uma
posição central em uma equipe resulta em uma maior probabilidade de engajamento
na coordenação de tarefas dependentes e, consequentemente, em mais interações
sociais com outras posições ocupadas (LEITE LOPES, 2014).
Poucos técnicos de futebol no Brasil são negros. Dirigentes então é uma
completa exceção. É, portanto, esse processo de exclusão entre brancos e minorias
étnicas (particularmente negros) que resulta em uma guetização no jogo de grupos
étnicos minoritários (ocupação de posições periféricas) que é chamado pelos
sociólogos do empilhamento esportivo (GORDON JUNIOR, 2016).
O empilhamento, portanto, aparece claramente no futebol profissional
brasileiro (lembre-se de que 67% dos jogadores do Brasil são negros, segundo dados
da Confederação Brasileira de Futebol).
4 O RASCIMO NO ESPAÇO EXTERNO DO FUTEBOL
O racismo, mas também exotismo, pode ser observado no esporte em
particular; Jogador e Jogadores africanos e brasileiros e até mesmo negros nascidos
na Europa, por exemplo muitas vezes são parcialmente depreciativos, principalmente
na Europa, para parte das características positivas à primeira vista. O termo raça é um
termo interdisciplinar e desempenha um papel importante na publicidade.
Agora é muito negativo, principalmente no campo científico; Em relação ao
termo corrida, deve-se primeiro notar que não existem corridas. Foi demonstrado
que as diferenças entre as pessoas da mesma raça são significativamente maiores do
que as diferenças médias entre pessoas de diferentes raças.
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De acordo com Jäggi (2012), o termo raça é frequentemente usado como a
exclusão de o outro de próprio entendido, com cada um sendo rápida e
externamente marcado aparentemente identificado de forma confiável.
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A história do racismo começa na antiguidade; pelo qual, de acordo com Jäggi
(2012) nesta época o racismo na forma em que se conhece hoje, não existia. O que
existia era um aversão a outras etnias, mas não na forma de racismo, Ao longo da
Idade Média até o amanhecer do Iluminismo, este foi o Ocidente.
A sociedade condenou certas categorias de pessoas: judeus, hereges, doentes
mentais, entusiastas, leprosos, pagãos, etc. Dependendo do grupo, as formas e graus
de ostracismo variam significativamente, mas eles apontam sobre uma forte
hostilidade contra qualquer coisa que não olhe exatamente para ela como quadro
da norma, isto é, adicionado ao cristianismo oficial.
O sociólogo Robert Miles apud Jäggi (2012) notou um simbolismo de cor
pronunciado em que o branco foi considerado positivo e o preto bastante negativo,
mas também significava que isso não teria levado a qualquer desvalorização de
certos grupos de pessoas.
A descoberta da América mudou a relação entre os europeus e outros povos
e a partir do século XVI, mais e mais relatórios de viagens tornaram-se públicos e
espalhou uma visão de mundo eurocêntrica o que acelerou os processos de
discriminação.
O racismo foi usado durante este período para suprimir a opressão de certos
grupos e para a legitimar grupos de pessoas e para demonstrar a superioridade dos
europeus. Aqui são distinguidos duas vertentes principais da propagação do racismo:
por um lado, grupos que agiam contra os negros ou não europeus, por outro lado,
o antissemitismo ou O antijudaísmo, que se firmou especialmente na Europa. Jäggi
(2012. p. 30) não vê muita diferença entre os dois fios; pelo contrário: em sua opinião,
“o antissemitismo e o racismo atual coincidem amplamente em sua dinâmica e sua
base social”. Nesta fase, o termo raça foi usado sem qualquer julgamento para ser
capaz de nomear grupos; principalmente na segunda metade do século XIX. No
século XX, o termo raça tornou-se cada vez mais classificatório e (depreciativo)
usado, o mais tardar desde o advento da teoria da evolução de Darwin.
Desta formar, foram três os fatores que levaram a uma mudança no termo
raça: Primeiro, a existência de uma tradição no sentido de um inconsciente e uma
consciente memória coletiva que está intimamente ligada à história da sociedade e
da cultura que está conectada e é repetidamente reativado por certos eventos
históricos; em segundo lugar, uma estrutura social de discriminação, e em terceiro,
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uma crise econômica institucional com agitação simultânea do ideário dessas
instituições e sua função constitutiva de formação de identidade.
Após os terríveis acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, quase ninguém
ousou professar abertamente o antissemitismo ou racismo, que resultou em uma
mudança de manifestação do racismo, mas não o fez desaparecer.
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E os estádios de futebol viraram o palco ideal para o retorno desse tipo de
atitude; grupos neonazista, misóginos, preconceituosos e racistas encontraram na
infiltração dentro das torcidas de futebol, o espaço natural e livre para disseminar
suas ideias. Invadiram os estádios e mesmos sendo minorias, dentro das torcidas,
acabaram por erem a visibilidade que desejavam.
Desde 1918 que as páginas do jornal socialista Avanti na Itália que Antonio
Gramsci abordou a questão da relação entre a classe trabalhadora e o tempo livre,
contrastando o futebol com os passatempos mais tradicionais dos trabalhadores de
taberna, como o escopone.
O jovem intelectual captou os aspectos positivos dos exercícios físicos ao ar
livre, opondo-os ao ambiente insalubre e ambíguo das salas enfumaçadas onde os
trabalhadores passavam suas horas de folga. Além disso, para Gramsci, esses lugares
contribuíram para enfraquecer a afirmação de uma consciência de classe autônoma
e constituíram uma forma de perpetuar as relações de dominação existentes.
Ao mesmo tempo Gramsci não estava inclinado a considerar a possibilidade
de que aquele jogo de equipe chegasse da Inglaterra chamado o futebol pode se
impor às estruturas mentais e culturais dos italianos. Nessas resistências Gramsci
captou o reflexo das diferentes condições econômicas e sociais em que o esporte e
o tempo livre se articulam nos diferentes países europeus afirmando que as novas
práticas desportivas regulamentadas como o futebol se estabeleceram com sucesso
nos países onde a cultura do individualismo e do jogador justo são constitutivas de
todo o modo de vida, portanto também do modo de vida das classes populares.
Gramsci escreveu que o futebol é uma representação metafórica da divisão do
trabalho e do processo de individualização capitalista, enquanto o conceito de fair
play constitui a dimensão ideológica.
Mesmo que suas observações não pareçam perceber as profundas
transformações nos gostos e preferências das classes populares da época e a
disseminação de novos modelos de consumo mesmo em uma nação atrasada como
a Itália, Gramsci captura as conexões e ambiguidades culturais, ideológicas e
culturais.
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Políticas que vinculam os esportes organizados segundo regras precisas e
definidas ao modelo capitalista. Nessa perspectiva, para o filósofo da Sardenha, o
futebol, aparentemente um lugar e uma oportunidade de recreação, é na verdade
uma ferramenta para representar as relações sociais de produção, a hierarquização e
especialização das relações humanas, a divisão social do trabalho.
Certamente não se pode culpar Gramsci por não ter apreendido no futebol
aquelas dinâmicas menos visíveis que permitem ler as práticas culturais também
como um terreno de confronto e conflito no qual se ativam práticas de resistência e
oposição à cultura hegemônica. A possibilidade de articular espaços contra ou
subculturais, contrapondo-se, contraindo e reproduzindo representações de classe,
gênero e raça.
Com base nas observações de Gramsci percebe-se a afirmação de grupos de
extrema direita nas torcidas de futebol como uma tentativa de afirmação de uma
supremacia racial e como diz Gramsci de uma tentativa de não permitir uma ascensão
das classes mais pobres.
No Brasil, se tem inúmeras manifestações de racismo. Na década de 1970, o
jogador Paulo Cesar Caju, campeão do mundo de 1970 com a Seleção Brasileira foi
alvo de inúmeras manifestações racistas e contra isso se rebelou. No Flamengo, para
onde se transferiu em 1972, oriundo do Botafogo, não foi bem recebido por alguns
dirigentes que viam nele, um problema de liderança negativa, mas na realidade era
sua condição de negro famoso que incomodava os dirigentes. Em 1974, logo após a
Copa do Mundo da Alemanha, Paulo César Caju se transferiu para a cidade de
Marselha, na França para defender as cores do Olympique ao lado do seu
companheiro de Seleção Brasileira, Jairzinho, ambos negros (HATJE, 2016).
Lá sofreram, ambos as agruras do racismo; Embora ídolos de grande parte da
torcida, um parte não aceitava o que era denominado de comportamento
inadequado de um jogador de futebol, mas na realidade, o que eles não suportavam
era a negritude do jogador (HATJE, 2016).
Em 1976, Paulo César Caju, voltou ao futebol brasileiro e foi para o Fluminense
e lá sofreu uma das maiores agressões que um ser humano pode sofrer. Foi impedido
de entrar na sede do Fluminense pela frente, por ser negro. Ele deixou imediatamente
o clube e nunca mais foi o mesmo jogador (HATJE, 2016).
Mais recentemente outros casos de racismo puro surgiram no futebol
brasileiro. É notório o caso do jogador Tinga que jogava pelo Internacional de Porto
Alegre e em um jogo da Libertadores de 2014, foi vítima de racismo durante uma
partida contra o Real Garcilaso-PER (CAVALCANTI e CAPRARO 2009).
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A torcida deste time imitava sons de macaco quando ele tocava na bola. O
Goleiro Aranha foi alvo de racismo em um jogo no Rio Grande do Sul. E assim muitos
outros casos tem proliferado. Somente em 2019, 14 denúncias de atos racistas foram
registrados nas delegacias de polícia, oriundas do futebol e que são o foco de
desafios sustentados durante a última década (CAVALCANTI e CAPRARO 2009).
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De fato, o combate ao racismo no futebol sofreu um desenvolvimento
importante nos anos 1990. Desde o início da campanha "Vamos chutar o racismo
fora do futebol" da Comissão para a Igualdade Racial, no início da temporada de
futebol de 1993/94, na Inglaterra, seguida por muitos outros países do mundo, a
questão do racismo teve um alto perfil no jogo. Houve várias conferências e
seminários sobre o tema, além de inúmeros artigos na imprensa e na televisão e no
rádio, que destacaram o problema e tentaram avaliar seus níveis e efeitos
(GUIMARÃES, 2014, p. 172).
Mas o problema persiste e as punições na justice desportiva não tem
conseguido muito êxito. Na justiça penal, também não, por que parece que os
racistas não tem medo de punição alguma, já que fazem questão de demonstrar seu
ódio e sua ideologia odiosa a qualquer custo. Outros quando são pegos demonstram
um arrependimento que não se sustenta. È apenas um fachada para se livrar da
punição. Punições como perda do mando de campo. Jogos sem torcida e banimento
dos estádios não tem muito efeito. Talvez o rebaixamento para a última divisão
nacional tenha mais sucesso. No campo penal, punições com penas alternativas e de
até 2 anos de reclusão pouco efeito tem sobre pessoas que agem dessa forma. È
preciso mais, e os parlamentos tem o poder de modificar este estado de coisas
(HATJE, 2016).
4.1 Ações antirracistas no futebol
Na Áustria, os incidentes racistas atingiram o pico no início dos anos 1970 com
canções insultantes como "Zig Zag Zigeunerpack" ou "Husch, husch” que faziam
alusão “Negra no mato”, bananas eram jogadas, mas também motins antissemitas
(já que as associações judaicas puderam participar novamente) foram documentados
(JÄGGI, 2012).
Agora, a FIFA e a UEFA e a maioria deles têm multas pesadas por esses
incidentes. Os clubes tomaram muitas precauções de segurança e foram obrigados
a utilizarem de câmeras de vigilância, cercas e uma infinidade de proibições que mais
lembram palcos de uma prisão do que um local de socialização e comunicação
(FERNANDES, 2005).
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Esses comportamentos de racismo e xenofobia, ocorrem às vezes devido ao
ambiente das pessoas, que fornece a evidência de que os estádios de futebol,
reforçar o comportamento humano negativo. Entender se o racismo está diminuindo
ou aumentando no futebol é relativamente muito difícil, pois se pode considerar
todas as diferentes dimensões que o racismo deve ter (PENA e BIRCHAL, 2005-2006).
Então não se pode apenas ver o racismo óbvio nas arquibancadas, mas
também deve olhar para o nível institucional, ou seja, o nível oficial, treinador, árbitro,
comissário e policial. A FIFA, passou a incluir o combate contra o racismo como uma
de suas prioridades, criticando o comportamento, por exemplo, pelo uso marginal
de negros (TELLES, 2013).
Existem agora um grande número de medidas e organizações antirracistas
que lidam com o racismo no futebol. Muita coisa aconteceu, especialmente desde o
Ano Europeu contra o Racismo em 1997; todos os países foram chamados a
apresentar propostas de projetos. Além disso, o Parlamento Europeu decidiu que
todas as associações que são contra o racismo atuem ativamente para defender e
apoiar o combate a violência associada e valorizar as conquistas de uma equipe, um
atleta e um fã-clube todos os anos reconhecendo um prêmio especial por
comportamento justo (JÄGGI, 2012).
Também a UEFA se comprometeu a garantir que, após o Ano Europeu de
1997, a luta contra o racismo, seria contemplada com “um Dia Europeu contra o
Racismo e para o jogo limpo no esporte” (FERNANDES, 2005).
A UEFA também firmou convênio com Federação Africana de Futebol, e foi
realizado em 1998 uma partida de futebol entre Europa e África. Também houve
inúmeras mudanças nos estádios para torcedores e jogadores para garantir mais
segurança. Vigilância mais próxima, penalidades mais severas e a criação de muitas
barreiras jurídicas como prisões e proibições de comparecimento aos estádios (PENA
e BIRCHAL, 2005-2006).
As barreiras são apenas parte dele; mas houve ações antirracistas
direcionadas. Uma razão para isso é que muitos clubes não cooperam com o
problema e até negam. Assim a organização Fair Play tenta preencher essa lacuna.
Infelizmente no âmbito do futebol sul-americano e brasileiro as ações das entidades
são pífias. (TELLES, 2013).
No Brasil parece que o problema não existe e como disse Mário Filho em 1947
“o negro veio para o” Brasil; foi escravizado depois foi abandonado pelo Estado; ai
veio o futebol, e ele foi afastado; mas persistiu, por que ele é persistente; lutou pela
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liberdade; lutou pela sobrevivência; lutou par participar e se tornou Rei como o nome
de Pelé (MÁRIO FILHO, Jornal dos Sports, 1959) (RODRIGUES, 1994).
CONCLUSÃO
Viu-se que esporte e sociedade não são duas entidades separadas,
impermeáveis uma à outra, mas, pelo contrário, permanecem intimamente
relacionadas.
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A finalidade deste artigo foi simplesmente ir além do discurso comum sobre
a neutralidade do esporte e mostrar que para além de certas manifestações políticas
mais ou menos explícitas no cenário esportivo (gritos racistas dos torcedores,
mensagens impressas sob as camisas (jogadores, posições políticas na mídia etc.),
esporte e sociedade estão intrinsecamente ligados. Para concluir, no Brasil, o sonho
de ascensão social veiculado pelos atletas negros também produz um reforço das
desigualdades sociais entre a população de negros e brancos. Um dos atributos
associados à sociedade brasileira é do ascensão social não como o “sonho
americano”, mas com a possibilidade de ascender socialmente.
Este sonho refere-se a três dimensões: liberdade, igualdade e busca da
felicidade. A liberdade tem dois aspectos. O primeiro é o da liberdade institucional,
ou seja, a defesa do indivíduo contra o Estado. O segundo aspecto é a liberdade do
indivíduo, que corresponde à filosofia do individualismo. A segunda dimensão é a da
igualdade. Não se trata de igualitarismo, mas de igualdade de oportunidades. A
terceira dimensão é a da busca da felicidade, da autorrealização (a busca da
felicidade).
Atualmente, parece que essa definição se reduz ao conceito de promoção
social, que é, em todo caso, a interpretação geralmente transmitida à população. A
mudança de baixo para cima nos estatutos, ou na posição social geral, que é
supostamente aberta aos brasileiros que dão atenção suficiente ao exercício de
virtudes puritanas como o trabalho árduo, honestidade e parcimônia.
O futebol profissional brasileiro e seus milionários são um dos vetores desse
sonho. Se tomarmos o exemplo de jogadores da seleção brasileira atual, muitos
jogadores, além de serem negros vieram da periferia das cidades grandes ou
pequenas e estão entre os jogadores de futebol mais reconhecidos e mais bem pagos
da atualidade.
Esses ícones do esporte são constantemente renovados, o que impede uma
rotinização do carisma: isso é a prova de que o sistema funciona. 5 dos dez jogadores
mais bem pagos do mundo são brasileiros e 3 são negros. Além disso, há uma super1151
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representação de jogadores negros brasileiros no futebol mundial (Didi, Pelé,
Jairzinho Paulo César Caju, Djalma Santos, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo,
Neymar, Robinho, Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Fausto). Outros são mestiços
(Nilton Santos, Garrincha, Ronaldo Fenômeno, etc.).
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Tudo isso contribui para a perpetuação de ascensão social dos meninos
brasileiros. Portanto, se ver o mecanismo do sonho e suas consequências para a
população negra, cujos números chegam a 67,00% dos jogadores em atividade no
Brasil.
No entanto, o futebol é uma esfera em que a experiência não pode ser
convertida em conhecimento e, mais ainda, a inserção na esfera esportiva resulta na
exclusão quase sistemática das esferas do conhecimento institucionalizado. As
minorias étnicas têm potencialmente acesso ao capital econômico, mas não a tem
acesso ao capital cultural. Sabe-se que o futebol, tem uma presença na mídia muito
significativa e provoca mudanças sociais na área do racismo. Mas como essa
mudanças como o Fair Play usa o futebol para fins sociopolíticos e, em particular,
para o trabalho antirracismo?
Desta forma a ONU, tem usado a instrumentalização do futebol em acordos
internacionais, chamados de Metas do Milênio, justamente por o futebol é adequado
como um instrumento para todos os aspectos da política social e do combate ao
racismo. Na área do UEFA os resultados tem sido promissores para afastar esse tipo
de pensamento do contexto do futebol, externamente, por que no âmbito interno,
ainda está longe de alcançar a igualdade. Mas no futebol brasileiro, tanto no âmbito
externo como no âmbito interno as ações são pífias.
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RESUMO: O presente trabalho visa apresentar o cenário de possíveis potencialidades
quanto às políticas públicas para cidade de Contagem, segunda urbe da Grande Belo
Horizonte, apresentando breve inventário que evidencie as pendências da urbe e de
sua gente. A metodologia consistiu em 3 etapas: a primeira, uma consulta à legislação
vigente e as etapas seguintes buscaram a análise da bibliografia dos potenciais
culturais e ecológicos que se encontram ameaçados pela urbanização desenfreada.
Assim, através de revisão bibliográfica consistiu em identificar cenários dos
patrimônios culturais e ambientais destacando eventuais mecanismos de proteção e
salvaguarda, indicando avanços e retrocessos, com vistas a incentivar tanto o
legislativo, quanto o executivo, a propor ações para a cidade, no âmbito do exercício
eleitoral do ano de 2021 a 2024 para releituras e consolidação das identidades locais.
Para o eleitor na cidade, ainda não é notável que as decomposições de memórias
coletivas avançam degradando contextos e paisagens. Os últimos casarões sendo
demolidos e chácaras sendo loteadas. Assim é de suma importância a preservação
dos marcos ambientais, e sobretudo culturais. Neste contexto, o presente trabalho
busca apresentar potencialidades e legitimidades de Contagem, com vistas a pronta
promulgação de leis e a projetos de leis que possam legitimar patrimônios naturais
culturais que são únicos em sua espacialidade, historicidade e temporalidade,
disponibilizando-os aos munícipes.
Palavras chave: Ecologia Urbana, Patrimônio Ambiental, Patrimônio Cultural;
Industrialização, Urbanização
ABSTRACT: The present work aims to present the scenario of possible potentialities
for public policies for the city of Contagem, second city of Greater Belo Horizonte,
presenting a brief inventory that highlights the pending issues of the city and its
3 Graduado em Biologia (FIAR - RO), Geografia (UNIBH - MG), Gestão Ambiental (UNICESUMAR - PR)
e História (UNICESUMAR - PR) e especialista em Políticas Públicas Municipais (UNIASSELVI -SC).
4 Graduada em Normal Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais. Conselheira no Conselho
da Pessoa com Deficiência de Contagem. Membro do Conselho da Pessoa com Deficiência da OAB-MG.
Professora do AEE - Atendimento Educacional Especializado e Professora Bilíngue de estudantes surdos
na Rede Municipal de Contagem.
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people. The methodology consisted of 3 stages: the first, a consultation with the
current legislation and the following stages sought to analyze the bibliography of the
cultural and ecological potentials that are threatened by unbridled urbanization.
Thus, through a bibliographic review, it consisted of identifying scenarios of cultural
and environmental heritage, highlighting possible protection and safeguard
mechanisms, indicating advances and setbacks, with a view to encouraging both the
legislative and the executive, to propose actions for the city, within the scope of
electoral exercise from 2021 to 2024 for re-readings and consolidation of local
identities. For the voter in the city, it is still not remarkable that the decomposition of
collective memories advances degrading contexts and landscapes. The last mansions
being demolished and farms being subdivided. Thus, the preservation of
environmental, and especially cultural, landmarks is extremely important. In this
context, the present work seeks to present potentialities and legitimacies of
Contagem, with a view to the prompt enactment of laws and draft laws that can
legitimize natural cultural heritage that are unique in their spatiality, historicity and
temporality, making them available to residents.
Heritage;

INTRODUÇÃO
Contagem é uma municipalidade brasileira do estado de Minas Gerais,
Região Sudeste do país. Pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte e é o
terceiro município mais populoso do estado, agrupando 663.855 moradores,
conforme estimativa de 2019. Ao longo do tempo, os perímetros geográficos da
municipalidade perderam-se em virtude do seu desenvolvimento horizontal em
direção a Belo Horizonte, originando uma intensa conurbação com à capital.
Segundo o PROVAR (1998):
O município de Contagem, com uma área de 194,98 km2, é um
dos 26 municípios, que juntamente com a capital, formam a
Região Metropolitana de Bel Horizonte. O município está
situado na grande unidade de relevo denominada Depressão
Sanfrancisacana (IGA, 19775), que localmente recebe o nome
de Depressão Periférica de Belo Horizonte (BARBOSA, 19676).
Depressão periférica é um arranjo regional particular de relevo
5 Instituto de Geociências Aplicada. Projeto RADAR-MG: Mapa de Geomorfologia (Folha de Belo
Horizonte). Belo Horizonte: IGA, 1977, Escala 1:500.000
6 BARBOSA, G.V. Notas sobre o sítio e a posição de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Separata da Revista
da Universidade Federal de Minas Gerais. (17): 09-28, 1967
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e não um tipo de relevo (TRICART & CAILLEUX, s/d7). A
depressão periférica de Belo Horizonte, é delimitada ao sul, por
um extenso alinhamento de cristas que se estende desde as
proximidades de Caeté até os arredores da cidade de Itatiaiuçu.
Estas cristas fazem parte do conjunto de elevações do
Quadrilátero Ferrífero. A forma de relevo predominante é de
colinas convexo-côncavas, desenvolvidas sob rochas granitognáissicas, rochas estas muito frequentes na Região Sudeste do
Brasil. Conforme Ab’Saber (19728), as depressões periféricas
são elementos fundamentais da compartimentação do relevo
brasileiro e, por isso, são condicionadoras da ocupação
territorial. Em Minas Gerais, a depressão Sanfranciscana se
configura como áreas rebaixadas ao longo do Rio São
Francisco, e seus afluentes (entre os planaltos situados do São
Francisco, no Noroeste do Estado, a serra do Espinhaço, no
centro-leste, e o Quadrilátero ferrífero, no centro-sul). As áreas
rebaixadas funcionam como corredores por onde penetram no
Estado, desde os tempos coloniais, os desbravadores, os
comerciantes e os criadores de gado.
Contagem agrega-se aos 33 componentes da Grande BH, sendo um dos mais
relevantes municípios desse agrupamento urbano, sobretudo pelo amplo parque
urbano-industrial. Seu sistema viário, esboçado para permitir um fluxo intenso de
veículos e de carga, é feito por meio do cruzamento das rodovias fundamentais do
país, a BR-381 (Fernão Dias - acesso a São Paulo), BR-262 (acesso a Vitória e Triângulo
Mineiro) e a BR-040 (acesso a Brasília e Rio de Janeiro). Seus habitantes encontramse distribuídos em 179 localidades, entre bairros, conjuntos e vilas geograficamente
organizadas em 12 regiões (Figura 01): CEASA, CINCO, Eldorado, Ferrugem (Cidade
Industrial), Industrial, Nacional, Petrolândia, Registro (Sede), Ressaca, Retiro (Nova
Contagem), Riacho, Tupã (Vargem das Flores). Tem como municípios limítrofes, Belo
Horizonte (leste/sudeste e nordeste), Betim (sudoeste/oeste), Esmeraldas (noroeste),
Ibirité (sul) e Ribeirão das Neves (norte). Para o PROVAR (1998):
A história de formação de Contagem, remete às atividades de
extração de ouro e de diamante, e à criação doe gado bovino.
Foram atividades interligadas, mas espacialmente separadas.
As principais regiões dedicadas às tais atividades eram
7 TRICART, J. CAILLEUX, A. s/d. Cours de Geomorphologic: le type de bourdure de massifics acients
avec travaux praticque. Paris: Centre de Documentation Universitaire
8 AB’SÁBER, A. N. O relevo brasileiro e seus problemas. In: AZEVEDO, A. de. et al. (Dir.) Brasil, a terra e
o homem, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964. v. 1 – As bases físicas, p. 135-250.
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percorridas por caminhos ou rotas, através dos quais, ocorriam
os fluxos de pessoas e mercadorias. Estas rotas, na sua maior
parte, seguem os corredores das depressões periféricas. Mas
recentemente, os grandes eixos, ferroviários e rodoviários
também seguem esses compartimentos rebaixados do relevo
regional. O desenvolvimento da Depressão Periférica de Belo
Horizonte é consequência do trabalho erosivo, dos rios, devido,
principalmente, aos três eixos de drenagem: Ribeirão Arrudas e
Ribeirão Onça, para leste (bacia do Rio das Velhas), e ribeirão
Betim, para oeste (bacia do Rio Paraopeba). As altitudes mais
frequentes estão entre 850-950 m (a sede da Prefeitura
Municipal está a 952 m, a Penitenciária a 968 m, a superfície do
Lago de Vargem das Flores está a 838 m, o Ceasa 860 m, e o
centro da Praça da Cemig, a 947 m. altitudes acima de 1000 m
encontram-se somente nos topos do Morro do Monjolos, e
seus prolongamentos, próximo ao Solar do Madeira, e nos
morros das cabeceiras do Córrego Campo Alegre, no centronorte do município.
Figura 01 - Divisão de Contagem - MG em áreas regionais e Bandeira/Brasão de
armas de Contagem

Fonte: http://transcon.contagem.mg.gov.br/obras/
Fonte: https://detran.club/detran-contagem-mg/
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A história de São Gonçalo de Contagem inicia-se no Brasil-colônia, Na
ocasião, a Coroa portuguesa sustentava o domínio sobre os territórios ocupados
através de postos chamados de “registro”. Tais agências vigiavam e anotavam toda
a circulação de pessoas e objetos, carregamentos e tropas. Com o tempo, em volta
de alguns deles, brotavam lavouras de roças e criação de gado para sobrevivência.
Num desses registros, uma plantação de abóboras chamaria a atenção. No começo
do século XVII, nos terrenos da sesmaria do capitão Souto Maior, um local chamado
de Sítio das Abóboras, foi instalado um desses postos de inspeção e contagem. Em
1715, Dom Brás Baltasar aludiu a esta agência ao escrever no marco da junta: "quanto
ao gado, se levantarão registros como o que está posto nas Abóboras". Para a
Biblioteca do IBGE (2020, on line):
A história de Contagem apresenta versões diversificadas sobre
sua origem. Uma dessas versões, fala da existência de uma
família com o sobrenome "Abóboras" que teria construído a
igreja em torno da qual o município viria a surgir. Essa versão,
e outras similares, não contam documentação suficiente para
serem comprovadas. Assim, a versão mais aceita refere-se aos
chamados registros, criados pela Coroa Portuguesa. Em 1701,
a Coroa portuguesa mandou instalar um posto fiscal às
margens do Ribeirão das Abóboras, nas terras da sesmaria do
capitão João de Souza Souto Maior, com o objetivo de fazer a
contagem do gado que vinha da região do Rio São Francisco
em direção à região das minas (Ouro Preto e Mariana).
Como as excursões eram longas, tais postos convinham ao mesmo tempo
como referência para acolhida e descanso. Ali, os comerciantes de negros
escravizados, tropeiros e viajantes eram obrigados a parar e, enquanto os produtos
confiscados eram anotados, aproveitavam para tranquilizar, suavizar os animais do
peso das cargas e até fazer novas negociações. Em torno desse posto, nasceu uma
acanhada povoação. A população levantou uma capela para acolher o Santo protetor
dos viajantes e imediatamente surgiria o arraial de São Gonçalo da Contage, um
tributo ao santo e uma citação à “contagem” das cabeças de gado, de escravizados
e mercadorias para serem taxadas. Sobre São Gonçalo do Amarante, a Biblioteca do
IBGE (2020, on line) confabula que:
Como acontecia em todos os pontos que ofereciam boas
oportunidades de lucro, a partir de 1716, no entorno do posto
de registro, uma grande diversidade de pessoas foi dando vida
à população: senhores de escravos; proprietários de datas
minerais à procura de braços e do gado para alimentação;
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patrulheiros; funcionários do Registro; delatores do transvio;
religiosos, taberneiros, desocupados e vadios. E nas
redondezas, ainda se assentavam pessoas que encontravam
faixas de terras devolutas. Ali se comercializava vários tipos de
gêneros, como gado, cavalos e potros; barras de ouro; ouro em
pó para ser trocado por dinheiro ou com os guias, para casa de
fundição de Sabará. Entretanto, esse comércio era precário
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Em 1854, o arraial foi elevado à condição de paróquia de São Gonçalo de
Contagem, separando-se da freguesia do Curral Del-Rei. Em 30 de agosto de 1911,
foi elevado à categoria de municipalidade com a denominação de Contagem. Já
então, o novo município (Quadro I) compreendia os distritos de Contagem,
Campanhã (próxima a Venda Nova, hoje conhecida como Justinópolis), Vera Cruz e
Vargem da Pantana. Ainda de acordo com a Biblioteca do IBGE (2020, on line):
Consta que o volume de ouro em pó estocado no Registro das
Abóboras era pequeno em relação aos volumes estocados em
outros postos fiscais da Capitania, na Comarca de Sabará.
Assim, o povoado que surgiu em torno do entreposto não se
expandiu como núcleo urbano, atrofiando-se com o
fechamento do posto, ocorrido por volta do ano de 1759. O
local do posto, que ficou conhecido como Casa do Registro, é
atualmente a Casa da Cultura. Mas, nas proximidades daquele
posto, em terras de domínio público, desenvolveu-se outro
povoado em torno de uma capelinha erguida em devoção ao
Santo protetor dos viajantes, São Gonçalo do Amarante, ou
Sam Gonçalo, em 1725. A construção de capelas e igrejas
dedicadas a São Gonçalo era comum na época. Esse santo goza
de grande prestígio entre a população portuguesa e a devoção
a ele acompanhou o processo de colonização.
Quadro I - Aspectos da cidade de Contagem - MG
Per Populum Omnis Potestas A Deo "Todo Poder vem de Deus

Lema/Hino
pelo Povo."
Apelido(s)
"Contagem das Abóboras"
contagense
País: Brasil
19° 55' 55" S 44° 03' 14" O
Unidade federativa Minas Gerais
Belo Horizonte

Gentílico
Coordenadas
Região intermediária
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Região imediata
Belo Horizonte
Região metropolitana
Belo Horizonte
Emancipação 30 de agosto de 1911 (109 anos)
Distância até a
capital 21 km
Fundação 1916 (104 anos)
Prefeito(a)Alexis José Ferreira de Freitas
(PSDB, 2017 – 2020)
Área total
195,045 km²
População total (estatísticas IBGE/2019)
663 855 hab.
• Posição
MG: 3º
Densidade
3 403,6 hab./km²
Clima tropical de altitude (Cwa) Altitude 858 m
Fuso horário Hora de
Brasília (UTC−3)
CEP 32000-000 a 32399-999
Padroeiro(a) São
Gonçalo
(festa 10 de janeiro)
Indicadores
IDH (PNUD/2010) 0,756 — alto
PIB (IBGE/2015)
R$ 26 016 153,50 mil
PIB per capita (IBGE/2015) R$ 40 100,98
Sítios www.contagem.mg.gov.br (Prefeitura) www.cmc.mg.gov.br (Câmara)
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/contagem/panorama

A partir da década de 1930, Contagem ocuparia um lugar essencial no
desenvolvimento mineiro. Durante o IV Congresso Comercial, Industrial e Agrícola,
concretizado em Belo Horizonte em 1935, nasceu a sugestão de agrupar atividades
industriais mineiras em um espaço específico do estado. Essa proposta objetivava
ultrapassar o atraso socioeconômico de Minas Gerais e concebia uma aposta no
caminho da industrialização. Pelo Decreto-lei Estadual n.º 148, de 17 de dezembro
de 1938, o povoado de Contagem é suprimido, sendo seu território vinculado ao
município de Betim como apenas distrito. No conjunto fixado para valer na
temporada de 1939-1943, o distrito de Contagem figura no município de Betim.
Como consequência dessa nova direção política, em 1941, o governador Benedito
Valadares Ribeiro (1933-1945) estabeleceu o princípio de distritos industriais que
seria gradativamente erguido em solo mineiro ao longo das décadas seguintes. A
concepção do Parque Industrial, em Contagem, mais tarde designado Cidade
Industrial Juventino Dias, nas vizinhanças da capital, foi a primeira medida e o modelo
fundamental resultante dessa nova política. Para Gaspar e Carvalho (2015, p. 03):
No Brasil, a passagem da população de predominantemente
rural para grandes concentrações urbanas se deu de forma
rápida, no intervalo de praticamente três décadas. Os fluxos
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migratórios campo-cidade, que se intensificaram na década de
1950, quando a taxa de urbanização do país era de 36,16%,
somente desaceleraram na década de 1980, quando a
população urbana do país já representava 67,57% da
população total. Em algumas regiões do país, o crescimento da
migração foi estimulado pela industrialização acelerada e
contribuiu para a rápida formação de um exército industrial de
reserva, com forte influência sobre o achatamento do nível
salarial dos trabalhadores e sobre as condições coletivas de
vida nos bairros e vilas. O resultado foi o agravamento das
condições de infraestrutura e “aumento vertiginoso do
favelamento”. O estilo de industrialização observado no quadro
da acumulação capitalista, nas décadas seguintes a 1950 e,
principalmente, durante o período do “milagre econômico”,
veio deteriorar as condições de vida dos trabalhadores, tanto
no que diz respeito à produção quanto ao consumo.
Contagem, município situado no vetor oeste da atual Região
Metropolitana de Belo Horizonte, limítrofe a Belo Horizonte,
cujo crescimento se deu fortemente a partir da capital, abrigou
o primeiro parque industrial de Minas Gerais - a Cidade
Industrial Coronel Juventino Dias. A industrialização e a
migração, fizeram com que o município tivesse na década de
1950 um crescimento populacional à taxa de 16,6% ao ano. De
6.022 habitantes em 1950, a população total do município
passou para 28.065 em 1960, com 21.507 habitantes no
entorno do Distrito Industrial. Na década de 1960, Contagem
foi novamente o município que mais cresceu na RMBH, com
uma taxa de 14,7% ao ano, sua população mais que
quadruplicou em dez anos, atingindo 111.235 habitantes em
1970 (Vieira; Rocha, 19939).
A Cidade Industrial, como foi chamada, foi estabelecida pelo governo
estadual através decretos-lei 770 de 20 de março e 778 de 19 de junho, ambos
promulgados em 1941. Contudo, só foi implantada oficialmente no ano de 1946. A
instalação da Itaú, na seção de fabricação do cimento, e da Magnesita, no ramo de
refratários, funcionou como alavanca para transmitir clareza e confiabilidade ao
projeto e, ao final dos anos 1950, a Cidade Industrial se transformara no maior centro
industrial de Minas. Isso resultaria na gradativa transformação da paisagem com
9 VIEIRA, M. A. M.; ROCHA, V. E. A Estrutura Urbana de Contagem - Evolução e Quadro Atual.
Coleção Plano Diretor - volume II, p. 13. 1993.
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aumento significativo da área urbana no entorno e múltiplos impactos
socioambientais sobre os ecossistemas, conforme atesta dados do PROVAR (1998),
em especial alteração do clima urbano, ilhas de calor e impermeabilização do solo
em área de manancial público:
Do ponto de vista climático, predomina as temperaturas (19o C
a 22o C). A média do mês, mais frio é superior a 15o C; o período
seco tem a duração de 3 a 4 meses, o trimestre mais quente é
o que vai de janeiro a março. As chuvas se estendem de
outubro a março (IGA/CETEC, 197810). Quanto à rede de
drenagem, situa-se em Contagem, parte dos interflúvios das
duas grandes bacias. Que dividem o município em dois setores:
o oriental, (leste), para o Rio das Velhas e o ocidental, (oeste),
para o Rio Paraopeba. Também em Contagem, os principais
formadores do Ribeirão Betim (Córrego Água Suja, Córrego das
Abóboras, Córrego Matadouro, Córrego da Praia, Córrego
Imbiruçu). É preciso destacar que parte do alto curso do
Ribeirão Betim, também é conhecido como Ribeirão Vargem
das Flores, que drena diretamente para a represa de mesmo
nome, importante reservatório de agua para abastecimento de
água da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já o Córrego
Imbiruçu desagua no Ribeirão Betim a jusante (abaixo) da
represa de Vargem das Flores, desta maneira, 87% da área da
bacia de drenagem desta represa, está em Contagem, os 13%
restantes no município de Betim.
A ruralidade foi ficando no passado, apenas na memória de moradores. E a
São Gonçalo da Contagem, foi se transformando numa paisagem urbano-industrial
em crescente ampliação. Em 1970, também por ação da esfera pública, foi
estabelecido a segunda grande extensão do projeto industrial em Minas Gerais.
Nesta ocasião, o parque fabril se tornou conhecido pelos elevados índices de
poluição ambiental (Figura 02). Desconsiderando este agravante, mais uma vez, o
foco dos empreendimentos e iniciativas localizava-se em Contagem, se desdobrando
pelas décadas seguintes (Quadro II).
Quadro II - Distrito Industriais da Cidade de Contagem: informações básicas

10 Instituto de Geociências Aplicadas-IGA/Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.
Projeto mapeamento das formas de erosão acelerada na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e cabeceiras dos Rios das Velhas e Paraopeba. Belo Horizonte, 1978
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Cincão

65

Riacho

Por força da lei municipal no 911, de 16 de abril, foi implantado o Distrito
Francisco Firmo de Matos Filho, mais conhecido pela sigla “CINCO” que significa
Centro Industrial de Contagem implantado nas cabeceiras do Ribeirão Cabral, um
dos principais alimentadores da Represa da Pampulha. O plano antevia a disposição
de 100 novas fábricas e a origem de 20 mil novos empregos, com recursos do então
BNDE (40%) e da própria Prefeitura de Contagem (60%). Com o passar dos anos, em
torno dessa base industrial, se desenvolveu uma extensa malha de serviços e
equipamentos públicos. A industrialização e urbanização marcam o rompimento
definitivo com os resquícios da antiga São Gonçalo, com sua ruralidade para
urbanizar-se desenfreadamente, conforme evidencia o PROVAR (1998):
De fato, na Capitania das Minas Gerais existia um grande
número de povoações com o nome de São Gonçalo. São
exemplos: São Gonçalo do Rio das Pedras, São Gonçalo da
Ponte, São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Brejo das
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Almas, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do rio Peixe,
São Gonçalo do Rio Preto, entre outras. Por serem tão
numerosas, tornava-se necessário explicar qual seria qual, por
um atributo do lugar. Por isso, Sam Gonçallo do Ribeirão das
Abóboras, pelo fato de o povoado estar próximo a esse ribeirão
e, como nas imediações havia ainda o registro fiscal, falava-se
também Sam Gonçallo da Contage. Finalmente, para não ser
confundido com outros registros ou contages da Capitania,
vingou o nome Arraial de São Gonçalo da Contagem das
Abóboras, ou apenas Contage das Abóboras. Este período
caracteriza-se pelo arruamento tortuoso, grandes lotes com
casas no alinhamento e profundos quintais arborizados com
mangueiras e jabuticabeiras, por vezes fazendo divisa, ao
fundo, com cursos de água; legando-nos um pequeno número
de edificações que resistiram ao tempo e à especulação
imobiliária, formando o que hoje se chama de sítio histórico. 1
Fonte: Contagem (MG). Prefeitura. 2013. Esse arraial formou o
núcleo original da formação de Contagem e corresponde à
região da Sede Municipal. Daquela São Gonçallo,
permaneceram parte da primitiva arborização, algumas
edificações e objetos de arte sacra.

Figura 02 - Altos índices de poluição na Cidade Industrial

Fonte: http://www.contagemnotempo.com.br/ola-mundo/
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Destaca-se a criação do entreposto das Centrais de Abastecimento de Minas
Gerais S/A (CeasaMinas), ainda em 1974, e o surgimento da Cidade Jardim Eldorado,
exatamente consolidado como o atual centro comercial da cidade. O entreposto do
CEASA, localizado na BR 040, saída para Brasília, é o mais diferenciado do Brasil e
ocupa o segundo lugar nacional em comercialização de hortigranjeiros. A vocação
urbano-industrial da cidade, deixou seus sinais no desenvolvimento na cultura, no
modo de vida da gente, e do cenário urbano de Contagem. É importante lembrar
que a Cidade Industrial encontra-se em fase de transição do setor secundário
(indústrias) para o terciário (comércio e serviços). De acordo com Laboratório de
Estudos de História dos Mundos do Trabalho (2020, on line):
De vários pontos de Contagem, na região metropolitana de
Belo Horizonte, é possível avistar as chaminés da antiga
Companhia Cimento Portland Itaú. Fundada em 1941 e
desativada em 1984, a Itaú segue sendo lembrada. Se de um
lado, os antigos operários guardam uma memória positiva da
fábrica, por outro, muitos moradores da cidade recordam a
emissão de pó de cimento das chaminés e as doenças
respiratórias advindas da poluição. Nos anos de 1970, muitos
deles engajaram-se na luta ambiental, mobilizando-se para
exigir a instalação de filtros antipoluentes na empresa.
A fábrica de cimento Itaú foi a primeira implantada no Parque
Industrial de Contagem. O Parque, projeto do governo de MG,
procurava estimular o desenvolvimento industrial do Estado.
Sua implantação atraiu trabalhadores de diversos municípios
mineiros e de outros estados do país para empregarem-se na
construção da fábrica, sendo absorvidos como operários
posteriormente. Construíram grandes galpões, um prédio
administrativo em estilo Art Déco e quatro fornos com suas
respectivas chaminés. No terreno da Companhia também foi
erguida uma vila operária destinada aos trabalhadores
considerados indispensáveis à produção de cimento.
Por seu aporte, Contagem destaca-se no panorama brasileiro não apenas
pelas lideranças que ofertou ao Estado e ao país, mas também acerca da memória
democrática que os brasileiros têm estabelecido (Quadro III). Basta lembrar da greve
metalúrgica de 1968, um dos marcos nacionais da oposição ao regime militar. A força
administrativa, posteriormente, expandiu as instalações industriais, possibilitando a
fundação do CINCO, objetivando aumentar seu parque fabril. Partes desta história
secular se mantem preservadas nos patrimônios culturais tombados no município.
Durante a construção de Brasília, o cimento utilizado provinha da Cidade Industrial.
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O Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho (2020, on line) afirma
que:

1716

1806
1840
1854

A instalação da Itaú em Contagem, no entanto, representou um
desafio para a empresa, pois a jazida de calcário, matéria prima
necessária para a produção de cimento ficava em São José da
Lapa, na época distrito de Lagoa Santa. Para solucionar a
questão, a Itaú construiu um teleférico com 28 quilômetros de
extensão ligando a jazida à Contagem. Formado por uma
estrutura de postes de concreto por onde passavam cabos de
aço que sustentavam caçambas, o teleférico além do transporte
de calcário, servia aos moradores da região para transportar
alimentos e outras mercadorias e não era raro ver
trabalhadores da fábrica e crianças pegarem carona nas
caçambas. O teleférico foi desativado há muitos anos, mas os
postes ainda podem ser vistos na paisagem local, remetendo a
lembranças divertidas das caronas, principalmente de
moradores do bairro Água Branca.
Nos anos 1960, a Itaú já tinha implantado mais três fornos,
aumentando sua capacidade produtiva e convertendo-a na
principal fornecedora de cimento para a construção de Brasília.
A ampliação da produção, contudo, elevou consequentemente
os níveis de poluição em Contagem. A imagem dos telhados
brancos das casas em função do pó de cimento que caia
diariamente das chaminés é algo muito comum nas memórias
dos moradores que também conviviam com diversos
problemas de saúde, principalmente respiratórios.
Quadro III - Cronograma histórico de Contagem
A fim de registrar todo o movimento de pessoas e mercadorias, cargas
e tropas pelos caminhos de Minas Gerais, a Coroa Portuguesa
determinou a instalação de vários postos fiscais. A Comarca do Rio das
Velhas possuía dezenas de registros, um deles o Registro das Abóboras,
posto fiscal que deu origem à "Contagem". As primeiras entradas nesse
posto datam de 9 de agosto de 1716.
Começo da Celebração do Jubileu de Nossa Senhora das Dores,
padroeira de Contagem.
Iniciam-se as obras da Igreja Nossa Senhora do Rosário, obras estas que
duraram cerca de 40 anos.
Distrito criado com a denominação de Contagem dos Abóboras expovoado, pela Lei Provincial n.º 671, de 29-04-1854, e Lei Estadual n.º 2,
de 14-09-1891, subordinado ao município de Santa Quitéria.
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Pela Lei nº 556, de 30 de agosto, Contagem é emancipada e elevada à
Vila, desmembrando-se dos municípios de Sabará e Santa Quitéria (atual
Esmeraldas).
Elevado à categoria de vila com a denominação de Contagem, pela Lei
Estadual n.º 556, de 30-08-1911, desmembrado dos municípios de Santa
Quitéria e Sabará ou somente Santa Quitéria. Sede na antiga povoação
de Contagem dos Abóboras. Constituído de 4 distritos: Contagem,
Campanha, Vargem da Pantana (ex-Vargem do Pântano) e Vera Cruz. Em
divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída de 4
distritos: Contagem, Campanha, Vargem da Pantana e Vera Cruz.
No dia 1º de junho, sob a presidência de João Cizinando e Costa, e
presentes os vereadores João Baptista da Rocha, Antônio Augusto Diniz
Costa, Francisco Firmo de Matos, Randolpho José da Rocha, Augusto
Teixeira Camargos e Pedro de Alcântara Diniz Moreira Júnior, o
presidente declarou solenemente instalada a Câmara e, em
consequência, instalado o Município de Contagem.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral
de 1-IX-1920. Pela Lei Estadual n.º 843, de 07-09-1923, o distrito de Vera
Cruz foi transferido da vila de Contagem para formar o novo município
de Pedro Leopoldo. Pela mesma Lei, é criado o distrito de Neves, com
terras desmembradas do distrito de Vera Cruz, sendo anexado à vila de
Contagem. O distrito de Vargem da Pantana tomou o nome Ibiretê.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, a vila é constituída
de 4 distritos: Contagem, Campanha, Ibiretê (ex-Vargem da Pantana) e
Neves.
Assim permanecendo: Contagem, Campanha, Ibiretê (ex-Vargem da
Pantana) e Neves: Contagem, Campanha, Ibiretê (ex-Vargem da Pantana)
e Neves em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Decreto-lei do governo federal, a pedido do governador Benedito
Valadares cria o município de Betim e tira a autonomia de Contagem,
rebaixando o município a distrito de Betim. Até 1948 Contagem fica
anexada a Betim.
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.058, de 31-12-1943, o distrito de
Contagem adquiriu parte do distrito sede do município de Belo
Horizonte. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o
distrito de Contagem permanece no município de Betim.
Construída a Fábrica de Cimento Itaú Portland, onde atualmente está
erguido o Itaú Power Shopping.
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1948 Elevado à categoria de município com a denominação de Contagem, pela
Lei Estadual n.º 336, de 27-12-1948, desmembrado de Betim. Sede no
antigo distrito de Contagem. Constituído do distrito sede.
1949 Município instalado em 01-01-1949.
1950 Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído do
distrito sede.
1953 Pela Lei Estadual n.º 1.039, de 12-12-1953, é criado o distrito de Parque
Industrial (ex-povoado de Cidade Industrial) e anexado ao município de
Contagem.
1960 Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de
2 distritos: Contagem e Parque Industrial.
2006 Celebração dos 200 anos do Jubileu de Nossa Senhora das Dores,
padroeira de Contagem.
2007 Assim permanecendo: Contagem e Parque Industrial, em divisão
territorial datada de 2007.
2011 Celebração do aniversário de 100 anos de Contagem.
Adaptado de Biblioteca do IBGE (2020, on line)
De acordo com o conjunto de classificação regional vigente desde 2017,
estabelecida pelo IBGE, a municipalidade pertence às Regiões Geográficas
Intermediária e Imediata de Belo Horizonte. Até então, com a vigência das divisões
em microrregiões e mesorregiões, extinta a partir de 2017, era componente da
microrregião de Belo Horizonte, que por sua vez estava incluída na mesorregião
Metropolitana de Belo Horizonte. Considerando-se os números de 2012, a economia
de Contagem é baseada, principalmente no comércio (30,65%) e na indústria
(25,71%). Em termos dos múltiplos conflitos entre ecologia e urbanização, a
legislação municipal procura se adequar à vigências legais contemporâneas
fomentando documentos referentes ao plano diretor (Quadro IV), bem como
sustentabilidade em termos de ocupação, uso e parcelamento do solo. Num contexto
de contínua expansão urbana, os patrimônios, cultural e ecológico correm riscos,
sendo necessário, a observância e atuação conjunta por parte do Executivo e do
Legislativo. Essa é uma das funções legais das Áreas de Especial Interesse Urbanístico
- AIURB conforme deliberação do Plano Diretor do Município de Contagem segundo
descrição na Lei nº 2760 de 01 de agosto de 1993:
Art. 20 Áreas de Especial Interesse Urbanístico - AIURB são
áreas destinadas a intervenções de interesse especial para a
estruturação urbana do Município, compreendendo três
categorias:
I - AIURB-1 - áreas em que estejam implantadas ou que sejam
destinadas à implantação prioritária de infra-estrutura de
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transporte e trânsito, áreas de lazer, parques, reservas
ecológicas e outros espaços e equipamentos públicos;
II - AIURB-2 - áreas dotadas de condições privilegiadas de infraestrutura viária e acessibilidade e que, para melhoria da
estrutura urbana, ficarão sujeitas a parâmetros especiais de
ocupação do solo, visando à sua renovação, mediante mudança
de uso e substituição das edificações;
III - AIURB-3 - espaços, edificações e conjuntos urbanos
considerados de valor histórico e paisagístico relevantes para o
patrimônio cultural do Município e dos bairros, nos quais o
processo de ocupação será controlado em função de sua
proteção.
§ 1º São consideradas AIURB-1 as áreas destinadas à
implantação ou à manutenção dos seguintes equipamentos e
espaços públicos:
I - Parque Urbano da Pedreira Santa Rita; II - Parque Urbano da
Pedreira do Riacho; III - Parque Urbano do Confisco/Linear do
Sarandi; IV - Parque Urbano do Vale das Amendoeiras; V Aterro Sanitário do Bairro Perobas; VI - Cemitério Municipal da
Tapera11; VII - Parque Gentil Diniz; VIII - Parque Ecológico do
Eldorado; IX - Parque Linear da Avenida Teleférico; X - Área de
Lazer do Bairro São Mateus; XI - Parque Urbano do Bitácula, no
Centro Industrial de Contagem (CINCO); XII - Reserva Biológica
do Bairro Perobas, adjacente ao Aterro Sanitário; XIII - Parque
Ecológico do Madeira; XIV - Parque do Morro da Gafurina; XV
- Área das Mangueiras (área da antiga Estância Balneário), no
Bairro Balneário da Ressaca, e XVI - Área compreendida no
perímetro formado pela Rua Manoel Pinheiro Diniz, no Bairro
Três Barras.
Quadro IV - Relação dos aparatos legais da cidade
APARATO
DATA
PRERROGATIVA
Lei Complementar 06/11/2 Altera a Lei Complementar nº 248, de 11 de
266
018
janeiro de 2018, que institui o Plano Diretor do
Município de Contagem e dá outras
providências.
Lei Complementar 11/01/2 Institui o Plano Diretor do Município de
248
018
Contagem e dá outras providências.
11 Corresponde atualmente na área privada do Cemitério Parque Renascer. Portanto, Contagem
dispõe de apenas quatro necrópoles: Coração de Jesus, Glória, Retiro e São Pedro.
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Decreto 145

05/07/2
017

Decreto 142

04/07/2
017

Lei Complementar 23/05/2
205
016

Lei 4070

23/03/2
007

Decreto 577

22/01/2
007

Lei Complementar 26/12/2
33
006
Lei 3215
12/07/1
999

Lei 2760
Lei 2760
Lei 1457
Lei 1245
Lei 1006

11/09/1
995
01/08/1
993
27/02/1
981
14/05/1
976
10/03/1
972

Altera o Decreto nº 142, de 04 de julho de
2017, que dispõe sobre a criação da Comissão
Técnica para Revisão do Plano Diretor e
participação na elaboração do Plano
Desenvolvimento Integrado da RMBH.
Dispõe sobre a criação da Comissão Técnica
para Revisão do Plano Diretor e participação
na elaboração do Plano Desenvolvimento
Integrado da RMBH
Altera o Anexo 2-C do Plano Diretor de
Contagem, instituído pela Lei Complementar
033/2006, Mapa de Áreas Especiais AIS-1,
modificando as poligonais AIS-1 22; AIS-1 23;
AIS-1 24; AIS-1 25; AIS-1 26 e AIS-1 E.
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº
033, de 26 de dezembro de 2006, que institui
o Plano Diretor do Município de Contagem, e
dá outras providências
Dispõe sobre alocação, denominação e
atribuições dos órgãos que compõem a
estrutura organizacional do Hospital Municipal
de Contagem e dá outras providências.
Institui o Plano Diretor do Município de
Contagem e dá outras providências.
Regulamenta a Área de Proteção de
Mananciais estabelecida pelo Plano Diretor do
Município de Contagem, em atendimento ao
disposto no Art. 18º da Lei Municipal, nº 2.760
de 1 de agosto de 1995, e dá outras
providências
Institui o Plano Diretor do Município de
Contagem e dá outras providências.
Institui o Plano Diretor do Município de
Contagem e dá outras providências.
Altera o Plano Diretor de Contagem e contém
outras providências.
Revoga dispositivo da Lei nº 1006, que alterou
o Plano Diretor da Sede do Município.
Altera o Plano Diretor e contém outras
providências.
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Fonte: adaptado de http://www.contagem.mg.gov.br/?se=legislacao

Quadro V - Relação dos equipamento públicos da Cidade de Contagem
Espaço público e evolução legislativa 19 199 200 200
93 8
6
8
Área da mata do Confisco
N/ N/C N/C Sim
C
Área das Mangueiras (Estância Balneário da Ressaca) N/ N/C Sim Sim
C
Área de Lazer do Bairro São Mateus;
N/ N/C Sim Sim
C
Área de reserva ecológica da CEASA
Sim N/C N/C Sim
Área pública destinada à implantação de parque N/ N/C N/C N/C
linear, situada às margens do Córrego do Retiro;
C
Área pública destinada à implantação do Parque da N/ N/C N/C N/C
Barraginha;
C
Área pública destinada à implantação do parque N/ N/C N/C N/C
linear da Avenida do Ribeirão Arrudas;
C
Área pública situada na região do bairro Praia, N/ N/C N/C N/C
destinada à implantação de centro de apoio ao C
Programa de Agricultura Urbana e Familiar;
Aterro Sanitário do Bairro Perobas;
Sim N/C Sim Sim
Cemitério Municipal da Tapera;
Sim N/C Sim Sim
Parque do Carajás
N/ N/C N/C Sim
C
Parque do Morro da Gafurina;
N/ N/C Sim Sim
C
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Em sua diversificada pauta de exportação, se destacaram em 2012. os tijolos
refratários (9,26%), fios de ferro (6,77%), transformadores elétricos (5,09%) carbonato
de magnésio (14,30%), e veículos de grande porte para construção (14,42%). Quanto
a progresso histórico, a cidade praticamente triplicou a soma exportada de 2000 para
2012, ocorrendo um salto de 150 milhões de dólares para quase 450 milhões de
dólares. Todos os dias, o movimento aumenta, seja por deslocamento interno dos
contagenses, seja por cidadãos de outras cidades que buscam opções de trabalho.
Contagem se lança como um importante polo comercial na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, consoante à sua massiva e crescente população. Além dos seus três
grandes shoppings centers, a cidade computa uma intensa atividade comercial nos
bairros Amazonas, Cidade Jardim Eldorado, Industrial e Riacho das Pedras. Opções
de lazer são variadas, do nível público (Quadro V) ao setor privado.
201
8
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
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Parque do Sapucaias

N/ N/C N/C Sim Sim
C
Parque do Tropical
N/ N/C N/C Sim Sim
C
Parque Ecológico do Eldorado;
N/ N/C Sim Sim Sim
C
Parque Ecológico do Madeira;
N/ N/C Sim Sim Sim
C
Parque Gentil Diniz;
N/ N/C Sim Sim Sim
C
Parque José Lucas Filho
N/ N/C N/C N/C N/C
C
Parque Linear da Avenida Teleférico;
N/ N/C Sim Sim Sim
C
Parque
Natural
Nascentes
do
Sarandi, N/ N/C N/C N/C Sim
compreendendo a área verde no Centro Industrial C
de Contagem (CINCO)
Parque Urbano da Pedreira do Riacho;
Sim N/C Sim Sim Sim
Parque Urbano da Pedreira Santa Rita;
Sim N/C Sim Sim Sim
Parque Urbano do Bitácula, no Centro Industrial de N/ N/C Sim Sim Sim
Contagem (CINCO);
C
Parque Urbano do Confisco/Linear do Sarandi;
Sim N/C Sim Sim Sim
Parque Urbano do Vale das Amendoeiras;
Sim N/C Sim Sim Sim
Reserva Biológica do Bairro Perobas, Aterro N/ N/C Sim Sim Sim
Sanitário;
C
Rua Manoel Pinheiro Diniz, no Bairro Três Barras
N/ N/C Sim Sim Sim
C
Fonte: adaptado de http://www.contagem.mg.gov.br/estudacontagem/legislacao/
Há uma grande variedade de segmentos comerciais, com destaque para
alimentação, calçados, eletrodomésticos e vestuário. O Mercado Municipal de
Contagem, na Rua Rio Comprido, Inconfidentes é um componente, que funciona
como um espelho da cultura mineira e, de modo particular, dos costumes dos
moradores da urbe. Está estrategicamente circunscrito em um ponto no extremo sul
do município, entre os bairros Cidade Jardim Eldorado, Bairro Inconfidentes e Riacho
das Pedras. A Feira de Arte e Artesanato do Eldorado acontece nas manhãs dos
sábados e domingos na principal avenida do município, a João Cesar de Oliveira,
logradouro em homenagem ao pai de Juscelino Kubistchek. No Bairro Amazonas. a
feira existe há aproximadamente 35 anos, localizando-se na Avenida Alvarenga
Peixoto. Foi recentemente remanejada para a esuina da Avenida JK com Rua
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Tiradentes, no Bairro Antônio Cambraia. As Feiras apresentam diversos tipos de
produtos entre eles, acessórios, bijuterias, hortifrutigranjeiros e roupas. O público
ainda pode se deleitar com as comidas típicas da culinária mineira e também de
outras regiões do Brasil.
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Contagem também se destaca no contexto político das cidades-irmãs
incentivando o intercâmbio entre urbes que têm algumas pautas em comum como
a ação do setor público na gestão urbana sustentável (Figura 03). A troca de
informações e o aumento do comércio entre elas, duas latino-americanas e duas
chinesas são meios de aproximação e articulação. Neste contexto se inserem Xangai,
China (articulado em 2005), Cienfuegos, Cuba (efetivado em 2006), Jiaxing, China
(oficializado em 2013) e Montevidéu, Uruguai (concretizado em 2014). De acordo
com uma avaliação censitária concretizada pelo IBGE, a população do município em
2017, era de 658 580 moradores, sendo a terceira municipalidade mais populoso do
estado e o 31º do Brasil. Segundo os dados do censo de 2010, 292.797 habitantes
eram do sexo masculino e 315 853 habitantes do sexo feminino. Ainda conforme o
mesmo levantamento censitário, 601 402 habitantes viviam na zona urbana e 7.248
na zona rural. A população contagense era formada por 237.234 brancos (38,97%);
61.486 pretos (10,10%); 7.938 amarelos (1,30%); 295.894 pardos (48,61%); e 810
indígenas (0,13%). Sobre os espaços de preservação ecológica, áreas culturais e de
lazer, cita-se o exemplo da Pedreira Santa Rita, que já deveria ter se efetivado como
parque urbano, mas permanece no mundos das leis:
Lei Complementar 295 de 30/01/2020: Disciplina o
parcelamento, a ocupação e o uso do solo no Município de
Contagem, e dá outras providências.
Lei Complementar 248 de 11/01/2018: Institui o Plano Diretor
do Município de Contagem e dá outras providências.
Decreto 340 de 28/12/2017: Cria os Conselhos Tutelares do
Município de Contagem e dá outras providências.
Decreto 1932 de 03/10/2012: Declara de utilidade pública área
que menciona e dá outras providências.
Decreto 1867 de 20/06/2012: Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis que menciona.
Lei Complementar 33 de 26/12/2006: Institui o Plano Diretor do
Município de Contagem e dá outras providências.
Lei 2760 de 01/08/1993: Institui o Plano Diretor do Município
de Contagem e dá outras providências.
Lei 2234 de 01/07/1991: Autoriza o Poder Executivo Municipal
a promover desapropriação de terreno que menciona e dá
outras providências.
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Lei 2056 de 28/03/1990: Declara de utilidade pública
Associação que menciona.
Lei 1924 de 17/11/1988: Denomina Praça de Esportes que
menciona.
Figura 03 - Espaços ecológicos e culturais do município de Contagem

http://legislativo.cmc.mg.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/4283
O transporte coletivo e o trânsito são gargalhos no dia a dia dos
contagenses, sendo que a Cidade Industrial recebe um grande números de linhas de
ônibus metropolitano, em especial de Ibirité. Além de contar com diversas linhas da
Região Metropolitana, ligando-a a diversos bairros e pontos importantes de Belo
Horizonte, a cidade conta com 49 linhas de ônibus que percorrem todo o município,
ligando principalmente a região do Cidade Jardim Eldorado, a diversos pontos. A
TRANSCON, autarquia de transportes e trânsito de Contagem, compõe a gestão
pública indireta da municipalidade, como instrumento de execução, de primeiro nível
hierárquico, com autonomia auto-organizacional, financeira, orçamentária e
patrimonial, dentro dos limites previstos na Lei. Encontra-se em implantação, a partir
de 31 de agosto de 2020, o SIM - Sistema de Integração Municipal Sistema Integrado
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de Mobilidade12 (Quadro VI) com três corredores: (Retiro/Industrial) Leste-Oeste
(Ressaca/Petrolândia), Norte-Sul e Teleférico (Ressaca/Industrial):
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Cada estação é composta por 3 edificações: estação municipal,
estação metropolitana e anexo central, com bilheteria única
para embarque em ambas as estações. Apesar de operarem
com o mesmo sistema de bilhetagem eletrônica (cartão Ótimo),
foi necessária segregação dos sistemas municipais e
metropolitanos, uma vez que estes são operados pelo poder
municipal e estadual, respectivamente. Entre os sistemas não
há integração tarifária até o momento, sendo necessário haver
espaço para cada um deles.
As estações de transferência, juntamente com os terminais, são
os locais onde irão ocorrer as integrações e transferências
dentro do sistema BRT, onde o pagamento das tarifas é
realizado antecipadamente nas bilheterias. As estações estarão
localizadas no canteiro central, em plataforma elevada para
embarque em nível, de modo a atender simultaneamente
ambos os sentidos de tráfego. Ao todo, serão implantadas no
Corredor Norte-Sul 10 estações.
Sistema Integrado de Mobilidade: Cada estação é composta
por 3 edificações: estação municipal, estação metropolitana e
anexo central, com bilheteria única para embarque em ambas
as estações. Apesar de operarem com o mesmo sistema de
bilhetagem eletrônica (cartão Ótimo), foi necessária
segregação dos sistemas municipais e metropolitanos, uma vez
que estes são operados pelo poder municipal e estadual,
respectivamente. Entre os sistemas não há integração tarifária

12 Uma melhor qualidade de vida para os cidadãos implica a adoção de medidas para garantir uma
mobilidade que permita a todos o uso coletivo da cidade e o acesso aos serviços, bens e
oportunidades; que garanta a segurança; que atue diretamente na melhoria das condições ambientais;
que potencialize o desenvolvimento econômico; que promova a articulação entre os diferentes
segmentos sociais e a coesão geográfica.
Visando melhorar a qualidade da mobilidade urbana, a Prefeitura Municipal de Contagem está
propondo uma série de intervenções através de projetos de requalificação viária e obras de arte
especiais, bem como a implantação de um Novo Sistema de Transporte Urbano, denominado SIM –
Sistema Integrado de Mobilidade. Além disso, estão previstos obras e projetos de requalificação de
vias, para ampliação do sistema viário e de reabilitação de trechos altamente degradados, com
prioridade para aqueles por onde passam os itinerários das linhas de transporte público. O SIM foi
estruturado em três eixos principais: a Restruturação do Sistema de Transporte Coletivo, Infraestrutura
Urbana e Infraestrutura Viária.
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até o momento, sendo necessário haver espaço para cada um
deles.
Terminal Rodoviário Metropolitano\; Dimensionado para
atender a demanda estimada de 200 mil passageiros por mês.
Irá possuir subsolo, pavimento térreo e mezanino.
Sistema Integrado de Mobilidade/Terminal de Ônibus
Urbano: Projetado para atender a demanda diária de 30 mil
passageiros. Irá possuir plataformas de embarque e
desembarque, bilheterias, sanitários, lojas e bicicletário.
Sistema Integrado de Mobilidade/Estação de Metrô Novo
Eldorado
É a extensão da linha 1, a partir da sua ponta oeste e terá
capacidade de atender 11 mil passageiros por hora. A
finalidade é o atendimento aos dois terminais de ônibus.
Sistema Integrado de Mobilidade/Passarela de Pedestres
É a estrutura que fará a integração entre todos os
equipamentos, com extensão aproximada de 200 metros.
Quadro VI - Caraterística Operacionais do BRT SIM Contagem (2020)
TERMINAIS Os Terminais de Integração são instalações que permitem a
DE INTEintegração e transferência entre os serviços troncais com múltiplos
GRAÇÃO
alimentadores. A nova rede de transporte será composta por 5
Terminais de Integração: Darcy Ribeiro, Sede, Petrolândia, Ressaca
e Eldorado. Desses, 4 serão implantados e 1 terminal já existe, que
é o terminal Eldorado, que será reformado
ESTAÇÕES Estações de Transferência são locais que permitem a integração
DE TRANS- física para troca de ônibus, sem pagar nova tarifa. As estruturas
FERÊNCIA
estarão localizadas ao longo do corredor Norte Sul e são
caracterizadas por oferecerem conforto e segurança aos usuários.
Foram dimensionadas de modo a atender a demanda de
passageiros de acordo com a região de instalação e as
características das viagens. O projeto das estações visa uma
execução industrializada e que se adere às características do
município de Contagem. As estações de transferência, juntamente
com os terminais, são os locais onde irão ocorrer as integrações e
transferências dentro do sistema BRT, onde o pagamento das
tarifas é realizado antecipadamente nas bilheterias. As estações
estarão localizadas no canteiro central, em plataforma elevada
para embarque em nível, de modo a atender simultaneamente
ambos os sentidos de tráfego. Ao todo, serão implantadas no
Corredor Norte-Sul 10 estações.
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Todas as linhas operadas pela TRANSCON, circulam pela Avenida João Cesar
de Oliveira e fazem integração com o trem metropolitano, através do Cartão Ótimo,
o bilhete eletrônico metropolitano. No passado a cidade era servidas pelos trens de
subúrbio que vinham de Betim em direção ao Centro da capital. Contagem conta
hoje com uma estação terminal da Linha 1/Linha Azul do metrô, a Estação Eldorado,
de onde os trens partem, desde 1986 e de lá Estação Vilarinho (Venda Nova),
passando pelo centro de Belo Horizonte. Nela igualmente é feita a conexão de
diversas linhas das operadoras DEER e TRANSCON. Esse terminal é a mais
movimentada e a maior estação da Grande BH. Diariamente, 40 mil pessoas passam
pela estação. A intenção para 2017 é edificar mais 3 estações de trem (Novo
Eldorado, Parque São João e Bernardo Monteiro) e um terminal de passageiros
acoplado a Via Expressa de Contagem. Os sonhos de ampliar o complexo sistema
metroferroviário é antigo na Grande BH (Figura 04)
Figura 04 - Um dos muitos projetos de expansão de trens e metrôs na Grande BH
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Fonte: https://www.skyscrapercity.com/threads/mg-metr%C3%B4-bh.537935/page917#post-159782962
Quanto ao calendário oficial destacam-se o Jubileu de Nossa Senhora das
Dores, comemorado, desde 1806, data móvel, ocorrendo sempre na sexta-feira que
antecede a Sexta-feira da Paixão, o dia 30 de agosto quando se comemora a
emancipação política, ocorrida em 1911 e 08 de dezembro, dia veiculado ao
calendário nacional como o feriado da Imaculada Conceição. A construção de um
imaginário social para Contagem, induz parcerias efetivas com vistas a consagrá-la,
enquanto uma das maiores e mais importantes cidades sustentáveis de Minas Gerais.
Mas o gargalho é a preservação da Vargem das Flores, que conclama a coletividade
a luta por sua preservação cujo perímetro tem uma extensão de 53.947m e envolve
uma superfície de 12.263ha. A Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores,
situada nos municípios de Betim e Contagem, foi instituída pela lei estadual nº 16.197
de 26 de junho de 2006:
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, O Povo do
Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e
eu, em seu nome, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental de Vargem das
Flores - APA Vargem das Flores, unidade de conservação de
uso sustentável localizada nos Municípios de Betim e
Contagem, constituída pela bacia hidrográfica situada a
montante do barramento do reservatório de água de Vargem
das Flores.
Parágrafo único. A APA Vargem das Flores abrange uma
superfície total de 12.263ha (doze mil duzentos e sessenta e
três hectares) e sua delimitação geográfica é a descrita no
Anexo desta lei.
Art. 2º A APA Vargem das Flores tem por objetivos: I - favorecer
a manutenção da diversidade biológica; II - proteger e
conservar os recursos ambientais, especialmente o lago
formado pela barragem de Várzea das Flores e os córregos e
drenagens que para ele afluem; III - garantir a qualidade dos
recursos hídricos existentes na APA para o abastecimento
público de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte RMBH; IV - contribuir para a ordenação do uso e da ocupação
do solo, considerando a necessidade de preservação dos
recursos ambientais; V - promover ações com vistas à
recuperação de áreas degradadas.
Art. 3º A APA Vargem das Flores disporá de um conselho
normativo e deliberativo, constituído por representantes de
órgãos públicos das esferas estadual e municipal, de
organizações da sociedade civil e da população residente,
observando-se, em sua composição, a paridade entre o poder
público e a sociedade civil.
Art. 4º A APA Vargem das Flores será implantada,
supervisionada, administrada e fiscalizada pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF, em articulação com a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa - e com outros órgãos
e entidades estaduais e municipais e com organizações nãogovernamentais, na forma do regulamento.
Parágrafo único. O IEF, sem prejuízo de sua competência,
poderá firmar convênios e acordos com órgãos e entidades
públicas ou privadas para a gestão da APA Vargem das Flores.
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Art. 5º A aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo
e a construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público
na APA Vargem das Flores dependerão de licença ambiental
emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.
Art. 6º Após a instalação do conselho previsto no art. 3º, a
aprovação a que se refere o art. 5º e o licenciamento ambiental
de atividades e empreendimentos modificadores do meio
ambiente na APA serão precedidos de manifestação desse
órgão.
Art. 7º O Estado estabelecerá incentivos e linhas especiais de
crédito para projetos de preservação ambiental, de
racionalização do uso e ocupação do solo e de melhoria das
condições sanitárias no âmbito da APA Vargem das Flores.
Art. 8º O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta dias
contados da data de publicação desta Lei, editará decreto que
disporá sobre: I - a constituição e a competência do sistema de
gestão da APA Vargem das Flores, com definição de prazo para
sua instalação, observado o disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei;
II - o zoneamento ecológico e econômico da bacia hidrográfica
constituinte da APA Vargem das Flores e as atividades a serem
encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona,
nos termos da legislação vigente; III - a contribuição financeira
da empresa responsável pelo abastecimento de água ou que
faça uso de recursos hídricos, beneficiária da proteção
proporcionada pela APA Vargem das Flores, nos termos do art.
47 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; IV - as
diretrizes para a divulgação das medidas previstas nesta Lei,
visando ao esclarecimento da comunidade local, e os órgãos
responsáveis pela sua execução.
Parágrafo único. O decreto previsto no caput deste artigo
basear-se-á em proposta a ser elaborada sob a coordenação
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, assegurada a participação de órgãos estaduais e
municipais afins, de entidades não-governamentais,
comunidades, empresas, entidades locais de classe,
universidades e centros de pesquisa.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de
2006; 218º da Inconfidência Mineira e 185º da Independência
do Brasil.
AÉCIO NEVES, GOVERNADOR DO ESTADO
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As atuais propostas gerais para a próxima legislatura (2021-24) demandam
por múltiplas ações nas áreas das políticas públicas ambientais, culturais,
educacionais, e sobretudo, sociais como ampliar a quantidade de vida são tantas
questões que saem da inclusão social com a ampliação de salas multifuncionais com
profissionais de AEE - Atendimento Educacional Especializado, até mobilizações para
ampliar, criar e/ou implantar áreas de lazer, centros culturais, a linha do metrô (Figura
05 e Quadro VII) e parques. Assim tendo como premissa, um mandato coletivo, que
inspirado nas demandas sociais busca estratégias precisas para efetivar a qualidade
de vida, com dignidade e inclusão, pautando-se em quatro áreas. Essas áreas
temáticas partem do pressuposto de uma alfabetização política, na qual se ensina
algo a alguém ou estratégia para se aprender a escrita e a leitura de um mundo ideal,
bem como ministrar a alguém ou adquirir de alguém instrução primária para que ele
se entenda como sujeito de diretos e deveres.
Figura 05 - Um dos muitos projetos de expansão de trens e metrôs na Grande BH
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Fonte: http://especiais.em.com.br/metroimaginario#chapter-1250648

Quadro VII - Um dos muitos projetos de expansão de trens e metrôs na Grande BH
Nº
Cor
Inicio
Destino
Extensão
Qtde
Estações
1

Vermelha

Eldorado

Vilarinho

28,1 km

20

2

Marrom

Barreiro

Nova Suíça

10,5 km

07

1184

3

Rosa

Sion

Santa Casa

4,9 km

11

4

Azul

Betim

Eldorado

20 km

08

5

Laranja

Sion

Nova Lima

18,6 km

04

6

Amarela

Lagoinha

Vilarinho

14,8 km

07

7

Verde

Vilarinho

Aeroporto
Internacional

31,8 km

05

8

Lilás

Vilarinho

Ribeirão das Neves

15,8 km

05
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Fonte: http://especiais.em.com.br/metroimaginario#chapter-1250648
A teóricos que afirmam que o brasil é uma sociedade analfabeta do ponto
de vista, político, mas será?. Por fim é preciso destacar que um esboço de cenários e
perspectivas das demandas públicas culturais e ecológicas na cidade de Contagem MG é crucial para candidatos do período eleitoral 2020, tanto na esfera do Executivo,
quanto do Legislativo, no sentido de que políticas alfabetizem o eleitor para tornalo um mais do que um simples sujeito de diretos e direito, mas sobre tudo um elo de
cidadania local:
Alfabetização em política ambiental: ampliar para além de parques e reservas
ecológicas, as discussões sobre agroecologia urbana, alternativas econômicas, bem
viver e qualidade de vida, cidades e meio ambiente, economia criativa, economia
solidária, mineração e águas, mobilidade urbana, povos tradicionais, saneamento,
saúde ambiental, turismo sustentável;
Alfabetização em política cultural: ampliar para além de centros culturais e
museus, temas como antirracismo, associativismo, cidadania ativa, comunidades
quilombolas, feminismo, diversidade e cidadania, juventude, LGBTIS, protagonismo
cultural, periferia, resistência indígena e vulnerabilidade;
Alfabetização Em Política Educacional: ampliar para além de escolas e
conteúdos curriculares, questões como comunicação, cooperativismo, democracia,
direitos humanos, empreendedorismo, inclusão, integração metropolitana,
participação popular, poder popular, vida metropolitana;
ALFABETIZAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL: ampliar para além de assistência
social, percepções inerentes ao combate à corrupção, à descentralização, ao
desemprego, à dignidade trabalhista, ao emprego, à fiscalização e controle social, à
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governança, à moradia, à política tributária, à regionalização, à renda, à segurança,
ao sindicalismo, ao trabalho, e à transparência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Numa democracia é indiscutível o contexto de participação do cidadão com
o seu voto legitimando a sua participação na reformulação do conjunto societário.
Não seria diferente nas eleições marcadas para esse ano de 2020, onde país inteiro
se prepara para eleger prefeitos e vereadores. Portanto, quando pensa-se em cidades
grandes como é o caso de Contagem, o executivo e legislativo das diferentes
municipalidades evidencia-se a importância do vereador na gestão pública. Neste
contexto, o alinhamento da Câmara dos Vereadores com a Prefeitura Municipal se
faz mais do que necessário, portanto, emergencial. O Executivo através de um
mapeamento deve priorizar as demandas vindas da própria sociedade e o Legislativo
atua além de supervisão dessas ações do Executivo, interagindo com novas
demandas a serem encaminhadas com vistas a melhoria da qualidade de vida e
atendimento as demandas no que tange a saúde, a educação, a cultura, a assistência
social, dentre outras áreas tão abrangentes e necessárias no contexto democrático.
Extremamente, mais do que nunca é importante vivenciar os tempos atuais
a democracia, fortalecendo-a. isso se consolida por diferentes meios, nos quais as
políticas públicas encontram-se ameaçadas ou em desconstrução. Por isso, as
municipalidades precisam se fortalecer se reinventarem e precisam, portanto, de
representantes legítimos do seu povo, que representaram as vontades de seus
eleitores, e que os defenderam diante dos abusos e atrocidades que tem acontecido
na sociedade, e em diferentes setores do poder público, num processo em que as
questões estaduais e federais estão em processo de regresso com ampla anulação
de direitos e com elevação de intolerâncias e de outros cenários negativos. A
evolução da democracia advoga interfaces distintas ondem convém ao prefeito e aos
vereadores se unirem independentemente de partidos ou de convicções políticas na
construção de uma cidade mais cidadã, mais democrática, com qualidade de vida, na
qual os cidadãos não se sintam apenas felizes em morar naquela cidade, mas,
sobretudo, que se sintam felizes em serem adequadamente representados nos
candidatos em que votaram. Se unir em busca de defesa e legitimidade da Brasilidade
e de sua democracia inviolável é a premissa de povo brasileiro e sua maior bandeira
e legado.
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