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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de analisar se a inexecução de uma política
pública pode ser considerada como um ato de improbidade administrativa, tendo em
vista que ao não ser executada deixa de cumprir os princípios administrativos,
especialmente o princípio da eficiência, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.
Desse modo, sendo as políticas públicas instrumentos de operacionalização das metas
gerais propostas pelo Estado para a concessão da sua finalidade principal, qual seja,
proporcionar o bem coletivo. Sua inexecução acarreta prejuízos para toda a sociedade.
Nessa direção, primeiramente serão trazidas algumas considerações gerais acerca das
políticas públicas, os limites de atuação do Poder Judiciário em razão da inexecução de
políticas públicas e a relação entre a inexecução de uma política pública e a configuração
de ato de improbidade administrativa e, ao final, concluir que, a violação do princípio da
eficiência, por meio da inexecução ou execução falha de uma política pública pode
configurar ato de improbidade administrativa stricto sensu.
Palavras-chave: Políticas públicas. Inexecução. Eficiência. Improbidade administrativa
ABSTRACT: This paper is intended to analyze whether the non-execution of a public
policy can be considered as an act of administrative improbity, considering that, when not
executed, it fails to comply with the administrative principles, especially the principle of
efficiency, inscribed in art. 37 of the Federal Constitution. In this way, public policies are
instruments for the operationalization of the general goals proposed by the State for the
concession of its main purpose, which is, to provide the collective good. Its non-execution
entails losses for the whole society. In this direction, first some general considerations
about public policies will be brought up, the limits of action of the Judiciary Power due to
the non-execution of public policies and the relationship between the non-execution of
a public policy and the configuration of an act of administrative misconduct and, at the
end , conclude that the violation of the principle of efficiency, through non-execution or
failed execution of a public policy can configure an act of administrative improbity stricto
sensu.
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1 Introdução
O objetivo maior do Estado é promover o bem comum, razão pela qual as
atividades por ele desenvolvidas são consideradas de interesse público. Nesse sentido, as
políticas públicas atuam como instrumento para concretização dos objetivos estatais.
Dessa forma, podemos dizer que as políticas públicas são os meios para a
operacionalização dos planos de governo, expressos através dos planos plurianuais.
Nessa direção, é possível observar a importância das políticas públicas para a
eficiente prestação de serviços públicos, razão pela qual, deve ser executada de uma
forma que melhor atenda aos interesses públicos, evitando sua execução
incompleta/incorreta ou ainda sua inexecução.
No contexto explicitado acima, observados alguns parâmetros e limites, o Poder
Judiciário, em caso da inexecução ou execução falha de uma política pública, pode intervir
de modo a garantir a preservação do princípio constitucional da eficiência e, em
consequência, a concretização do interesse coletivo.
Nesse caso, há de se ressaltar que o tema já foi objeto de muitas discussões em
razão da interpretação dada ao princípio da separação dos poderes, no entanto, o
referido debate já se encontra superado quanto à possibilidade da intervenção estatal a
fim de garantir a execução de políticas públicas.
Assim, nos casos nos quais o Poder Judiciário é chamado a atuar, em razão da
inexecução ou execução ineficaz de uma política pública, confirmada a falha estatal, fazse necessário analisar se a referida falha ocasionou a violação do princípio constitucional
da eficiência, isso porque, o referido princípio é um dos parâmetros para avaliar os
resultados alcançados pelas políticas públicas executadas.
Dessa forma, na eventual constatação de que uma política pública executiva não
alcançou os resultados almejados em razão de ineficiência, poderia configurar a prática
de ato de improbidade administrativa stricto sensu, previsto no art. 11, caput, Lei n.º
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8.429/921, o qual dispensa prejuízo à administração pública ou enriquecimento ilícito,
razão pela qual a referida hipótese deve ser analisada.
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É no ambiente descrito que serão trazidas algumas considerações gerais acerca
das políticas públicas, forma de elaboração e execução, após uma breve discussão acerca
da atuação do Poder Judiciário em razão da inexecução ou execução ineficaz de uma
política pública e, por fim, a análise da inexecução das políticas públicas como ato de
improbidade administrativa stricto sensu.
2 Políticas Públicas: Algumas Considerações
Política pública é um conjunto de princípios, critérios e linhas de ação que
garantem e permitem a gestão do Estado na solução dos problemas nacionais2.
Outra definição é trazida por B.G. Peters, segundo a qual uma política pública “[...]
é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por meio dos seus
agentes, e que influenciam a vida dos cidadãos3.”
As políticas públicas resultam de uma atividade política para a implementação de
ações estratégicas de modo a atender o interesse coletivo, as quais possuem poder
coercitivo, tendo em vista que são referendadas pelos cidadãos à medida que se
submetem a elas.
Uma das características das políticas públicas é que se trata de um meio de
execução de um direito e não um direito em si, razão pela qual não estão previstas nas
leis, uma vez que dizem respeito a apenas uma forma de operacionalização, decorrendo
de uma decisão do agente público competente.
O Banco Mundial - BID traz como características de uma política pública que
podem interferir nos seus resultados a estabilidade, adaptabilidade, coerência e
1 BRASIL. Lei 8.429 de 02 de junho de 1992. Lei da Improbidade Administrativa. Lei do Enriquecimento Ilícito.
Lei do Colarinho Branco. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/6/1992, Página 6993,
Brasília, DF, 1992.
2 DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São Paulo: Atlas,
2017, p. 12
3 PETERS, B.G, American public policy: promise end peformace. Chatam, .N.J.. Chatam House, 1993.
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coordenação, qualidade de implementação e da aplicação efetiva, consideração do
interesse público e eficiência4.
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As políticas públicas podem ser macroeconômicas, administrativas e específicas,
setoriais ou sociais, sendo que estas últimas se dividem em preventivas, compensatórias
e sociais stricto sensu.
Theodore J. Lowi desenvolveu a Tipologia de Lowi, segundo a qual, o tipo
específico da relação política (arena) é definido por meio de um tipo de política pública,
sendo dividida em quatro tipos: regulatória, distributiva, redistributiva e constitutiva5.
O Ciclo de políticas públicas foi criado por Charles Jones em 1970, como forma de
explicá-las desde seu início até a fase posterior de avaliação, mediante cinco etapas:
identificação de um problema, formulação da solução, tomada de decisão,
implementação e avaliação6.
Outro ponto importante diz respeito aos temas emergentes das políticas públicas,
os quais ocorrem em razão da complexidade da sociedade atual e sua rápida evolução,
especialmente em relação às questões tecnológicas e relações humanas e sociais, um
exemplo de questão emergente muito presente na atualidade diz respeito à agenda
ambiental (competência comum dos três entes federados) e às políticas de combate à
corrupção.
Os resultados das políticas públicas implementadas podem ser verificados por
meio das avaliações realizadas e, em caso de inexecução, verificar as razões. Nesse
sentido, a inexecução pode ocorrer em razão de falhas no seu planejamento ou na sua
execução, devendo então os motivos serem avaliados de forma bastante criteriosa e
fundada em critérios objetivos.
3 O Papel do Poder Judiciário nos Casos de Inexecução de Políticas Públicas
Como foi observado no item anterior, é possível analisar os resultados e a eficácia
de uma política pública por meio de mecanismos de avaliação e indicados os
4 BID – A política das políticas: progresso econômico e social na América latina: relatório 2006/Banco
Interamericano de Desenvolvimento e David Rockfeller Center for Latin American Studies, Havard University;
tradução Banco Interamericano de Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Elsevier; Washington, DC: BID, 2007
5 LOWI, Theodore. American bunisses, public policy: Case studies and political theory. Word Politicas, v. 16,
n. 4, P.677-715, 1964;
LOWI, Theodore. Four systems og policys, politics and choice. Public Administration on Review, v. 32, n. 4,
p. 298-310, 1972.
6 JONES, Charles O. Na Introducion to the study of public policy. Belmonte, CA, Windsworth, 1970.
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instrumentos para sua correção por intermédio dos órgãos competentes, a exemplo dos
órgãos de controle interno da própria Administração Pública, tribunais de contas, entre
outros, uma vez que, em regra, o Poder Judiciário não deve intervir na execução de
políticas públicas.
No entanto, a impossibilidade acima mencionada não significa a impossibilidade,
mas sim que, a priori, não pode assumir a função de elaborar políticas públicas7.
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Nesse sentido, é importante observar que, embora a teoria da separação dos
poderes (criada Montesquieu) tenha uma concepção mais rígida, admitia que os demais
poderes realizassem algumas funções atípicas, atenuado pelas considerações trazidas por
Madison em “O Federalista”.
Na modernidade, Jonh Rawls8 defende que o papel do Poder Judiciário é manter
a estabilidade da estrutura básica da sociedade9. Nesse sentido, o Poder Judiciário se
mostra como um fórum adequado para que, atuando de forma subsidiária, proceda às
correções necessárias na atuação do Poder Executivo, aí incluídas as políticas públicas, de
forma a garantir a observância dos direitos fundamentais.
Rawls (2000) sustenta que o papel do PJ não é antidemocrático, razão pela qual
não deve ficar na defensiva, ou seja, deve atuar em caso de omissão do Poder responsável
pela atribuição, fazendo-o de forma protagonista em caso de descumprimento dos
deveres, subsidiariamente, pela razão pública, ainda que levantem as objeções referentes
à ausência de estrutura específica para sua atuação, tendo em vista que não possui
representação para tanto, a qual pertence ao Poder Legislativo e o argumento
democrático em razão de não ter a capacidade e a legitimidade para elaboração de leis.
Desse modo, o controle judicial é uma forma de garantia de equilíbrio entre os poderes.
Diante do que foi exposto, é possível então concluir que o Poder Judiciário
somente poderá intervir de forma secundária, ou seja, quando houver inexecução de uma
7 Colebarch é peremptório ao afirmar que o Poder Judiciário: “[...] should not pre-empr the authoity of the
legislature.”, ou seja, em sua atividade funcionalmente prevista não deve caber ao Judiciário a formação de
políticas públicas, sob pena de esvaziamento da função legislativa. Tal como no modelo conceitual de
Dworkin, refletindo esse ponto de vista, há um entendimento geral entre os autores americanos de que o
Poder Judiciário não abarca inicialmente, portanto, a função de policy-maker. P.51
8 RAWLS, John. O liberalismo político. São Paulo: Ática, 2000.
9 “O supremo tribunal harmoniza-se com essa ideia de democracia constitucional dualista, como um dos
dispositivos institucionais para proteger a lei mais alta. Ao aplicar a razão pública, o tribunal deve evitar que
a lei seja corroída pela legislação de maiorias transitórias, ou mais provavelmente, por interesses estreitos,
organizados e bem posicionados, muito hábeis na obtenção do que querem”. (RAWLS, 2000, p. 284)
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política pública ou omissão na sua elaboração, razão pela qual sua atuação derivada
(secundária) está intimamente ligada ao conceito de eficiência.
Dessa forma, no intuito de buscar os limites da atuação do Poder Judiciário nessa
seara é importante enveredar pelo princípio constitucional da eficiência, um dos meios
de se mensurar uma política pública, uma vez que, por meio de indicadores objetivos,
serve como parâmetro para indicar seu nível de efetividade, traduzindo-se,
posteriormente, em resultados que podem ser analisados do ponto de vista jurídica, o
que viabiliza, nos casos necessários, sua correção ou implementação, conforme a
situação, pela via judicial.
Para Jean Carlos Dias10 “[...] o controle judicial, portanto, funciona como um
sistema de interação extremamente importante do ponto de vista da garantia dos direitos
fundamentais, porque permite a crítica e a invalidação de uma política por um tribunal,
sem que isso signifique qualquer restrição ao processo democrático.”
Assim, vê-se que o Poder Judiciário desempenha, dentro dos seus limites de
atuação, um papel democrático de controle de políticas públicas, de modo a garantir o
Estado Democrático de Direito por meio da observância dos direitos fundamentos e
objetivos da República Federativa do Brasil insculpidos na Constituição Federal de 1988.
4 A Inexecução das Políticas Públicas e a Improbidade Administrativa
Demonstrada a viabilidade democrática e constitucional do Poder Judiciário atuar
de modo a garantir, ainda que de forma secundária, a implementação ou correção de
políticas públicas, neste item iremos analisar a correlação entre a omissão ou falha na
execução de uma política pública e o ato de improbidade administrativa.
Os atos de improbidade administrativa em razão da violação a princípios estão
previstos no art. 11, caput da Lei n.º 8.429/92 e são também denominados como atos de
improbidade em sentido estrito por Waldo Fazzio Júnior11, isso porque não trazem em
seu bojo dano ao patrimônio material do erário, limitando-se a causar prejuízo ao
patrimônio imaterial do Estado, uma vez que viola os deveres para com a Administração
Pública.
Assim, para que o ato de improbidade, em sentido estrito, se concretize é
necessário apenas que a conduta praticada pelo agente deixe de observar um princípio
constitucional administrativo, intencionalmente, ou seja, que o referido agente aja
10 DIAS, Jean Carlos. O controle judicial das políticas públicas. 2. ed. ed. Salvador: JusPodium. 2016. P. 195.

11 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015.
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impulsionado pela má-fé, consciente do descumprimento de um dos deveres descritos
no art. 4º, da Lei n.º 8.429/92, uma vez que a inobservância dos referidos deveres causa
desequilíbrio no funcionamento da Administração Pública e, em consequência, prejuízo,
ainda que somente moral, à coletividade.
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Em razão da importância da observância dos deveres para com a Administração
Pública, especialmente para se garantir a probidade, norte propulsor das atividades
públicas, o legislador previu a sanção pela prática de condutas dos agentes que atentaram
contra os princípios constitucionais administrativos, caracterizando-as como atos de
improbidade administrativa, passíveis de aplicação das sanções previstas no art. 12, III, Lei
n.º 8.429/92 12.
Os atos de improbidade administrativa stricto sensu trazem em seu bojo a
proteção do patrimônio imaterial da administração pública e se mostram de grande
importância em razão da necessidade de velar pela probidade na Administração Pública.
Trazido o conceito do ato de improbidade administrativa stricto sensu, passamos
então a verificar sua correlação com a inexecução ou execução falha de uma política
pública.
Como já vimos no item anterior, a inexecução/execução falha de uma política pode
ser mensurada por meio de instrumentos ligados à eficiência, especialmente indicadores
de qualidade, desse modo, verificada a inadequação dos referidos indicadores, pode-se,
então, por meio de da referida análise, observar se ocorreu a violação do princípio
constitucional da eficiência.
Nesse contexto, uma vez verificada a violação do princípio constitucional da
eficiência, em razão da falha/inexecução de uma política pública, faz-se necessário, em
um segundo momento, analisar a presença do elemento volitivo, ou seja, se o agente
público deixar de implementar ou executar de maneira falha uma determinada política
pública, o fez de forma intencional; sendo positiva a resposta, estaria configurado o ato
de improbidade administrativa stricto sensu.
5 Conclusão
Explanados os conceitos gerais acerca das políticas públicas, procuramos, após
estabelecer os limites de atuação do Poder Judiciário na correção em razão inexecução
ou execução falha de políticas públicas, para trazer os argumentos que demonstram seu
caráter democrático.
12 BRASIL. Lei 8.429/1992, op. cit.
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Em continuidade foi demonstrada a relação entre a inexecução ou execução falha
de uma política pública com a violação do princípio constitucional da eficiência, para, ao
final, concluir que, caso a violação acima referida tenha ocorrido de forma intencional,
restaria então configurada a prática do ato de improbidade administrativa stricto sensu.
Desse modo, é possível, ao final, concluir que, a atuação do Poder Judiciário nas
políticas públicas, observados seus limites, além de democrática, configura-se também
como um instrumento de combate à corrupção, uma vez que é capaz de detectar e
sancionar o ato de improbidade administrativa stricto sensu.
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ADEMIR GASQUES SANCHES
Resumo: O tema desenvolvido é de grande relevância, pois, traz o esclarecimento a
respeito da Lei 9.296/96 de interceptações telefônicas, que surgiu com o intuito de
confirmar a eficácia do artigo 5º da Constituição Federal, permitindo a quebra do sigilo das
comunicações. No artigo 28 da lei de abuso de autoridade, a lei incrimina a divulgação
indevida de gravações que tenham o intuito de ferir a intimidade, a honra, a vida privada
do acusado ou investigado. O objetivo do trabalho é analisar o uso das interceptações
telefônicas como meio de prova, e examinar o alcance da lei 13.869/19 de abuso de
autoridade de modo a não prejudicar ninguém, mas sim, de dar um norte para a sua devida
realização. Desse modo, as interceptações telefônicas realizadas dentro dos parâmetros da
Lei 9296/96 sincronizado com a constituição federal torna-se um meio de prova com
grande relevância na esfera penal, contudo vale ressaltar que por ser considerada uma
forma gravosa de obtenção de prova, deve ser realizado quando todos os meios legais já
tiverem sido utilizados. O artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográficas,
baseado nas normas da ABNT, obras doutrinárias e revistas atuais na busca de informações
para compreensão do conhecimento.
Palavras-chave: Interceptação telefônica. Nova Lei de abuso de autoridade. Ilicitude.
Constituição Federal.
Abstract: The theme developed is of great relevance, as it brings clarification regarding
Law 9.296 / 96 on telephone interceptions, which appeared with the aim of confirming the
effectiveness of article 5 of the Federal Constitution, allowing the breach of
communications secrecy. In article 28 of the law on abuse of authority, the law incriminates
the improper disclosure of recordings that are intended to harm the intimacy, honor,
privacy of the accused or investigated. The objective of the work is to analyze the use of
telephone interception as a means of proof, and to examine the scope of law 13.869 / 19
of abuse of authority so as not to harm anyone, but rather, to give a direction for its proper
realization. Thus, telephone interceptions carried out within the parameters of Law 9296/96
in line with the federal constitution become a form of evidence with great relevance in the
criminal sphere; however it is worth mentioning that because it is considered a serious form
of obtainingevidence, must be carried out when all legal means have already been used.
The article was developed through bibliographic research, based on ABNT norms, doctrinal
works and current magazines in search of information for understanding knowledge.
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SUMÁRIO. 1. Introdução. 2. Contexto histórico. 3. Inviolabilidade do sigilo das
comunicações. 4. Conceituação a respeito das interceptações, escutas e gravações
telefônicas. 5. Requisitos para a realização das interceptações telefônicas. 5.1 Requisitos
Legais. 5.2 Requisitos constitucionais. 6. Lei de abuso de autoridade das interceptações
telefônicas. 7. Teoria da serendipidade. 8. Conclusão. 9. Referências
1 INTRODUÇÃO
O surgimento da Lei de Interceptação Telefônica 9.296/96 visa confirmar a validade
do art. 5º, inciso XII da Constituição Federal, permitindo violações do sigilo das
comunicações. Entende-se que ao interpretar o texto constitucional fica claro que nenhum
direito fundamental é absoluto, motivo pelo qual o sigilo das comunicações poderia ser
afastado.
No entanto, a maior indagação é sobre o alcance das interceptações, pois a Lei das
interceptações telefônicas 9.296 abrange a interceptação de qualquer natureza. No que diz
respeito à realização das interceptações ela só poderá ser realizada com o cumprimento
de todos os requisitos legais e constitucionais, afim de que não seja praticada de maneira
ilícita para não desencadear crime.
A nova Lei de abuso de autoridade 13.869/19 foi sancionada com o objetivo de
restringir condutas abusivas por meio de servidores públicos, autoridades civis e militares,
os três poderes e também o Ministério Público. De acordo com a Lei em seu artigo 28, é
considerado crime a divulgação indevida de gravações que tenham o intuito de ferir a
intimidade, honra à vida privada, e a imagem do acusado ou investigado. Contudo, não
inibe a realização das interceptações telefônicas feitas de forma adequada.
2 CONTEXTO HISTÓRICO
Antes da promulgação da Constituição de 1988, qualquer tipo de invasão à
privacidade das pessoas, mesmo envolvendo alguma investigação, era expressamente
proibido, assim assegurando o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas
e das comunicações telefônicas.
As interceptações eram regulamentadas pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, em seu artigo 57, inciso II, dizendo que o conteúdo das Telecom nações
dado ao juiz mediante requisição ou intimação não se qualificava como uma violação.
Embora a constituição da época, garantir à inviolabilidade do sigilo das
telecomunicações, em muitos casos a jurisprudência julgava os pedidos de interceptações
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procedentes, por esse motivo, existia grandes divergências entre as jurisprudências e as
doutrinas, trazendo insegurança quanto a constitucionalidade das interceptações.
Com a criação da constituição de 1988, o artigo 5º, inciso XII descrevia a
inviolabilidade do sigilo das comunicações, e que só poderia quebrar esse sigilo em ultimo
caso por ordem judicial, e nos casos que a lei permitir ser estabelecido às interceptações
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, abrindo assim, uma
excessão para a realização das interceptações.
Contudo, sobrevém uma nova discussão, enquanto uma parte das doutrinas e das
jurisprudências entendia que o Código Brasileiro de telecomunicações servia como base
para a realização das interceptações, a outra corrente acreditava que a Constituição não
havia recepcionado essa referida norma, contendo a necessidade da criação de uma nova
lei específica que discorra sobre as interceptações telefônicas.
A ementa do Habeas Corpus nº 69.912-0-RS (DJ 25.3.94), do Relator, Ministro
Sepúlveda Pertence, diz:

PROVA ILÍCITA: ESCUTA TELEFÔNICA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL: Afirmação, pela maioria da exigência de lei, até agora não
editada, para que, "nas hipóteses e na forma" por ela estabelecidas,
possa o Juiz nos termos do art. 5º, XII, da Constituição, autorizar a
interceptação de comunicação telefônica para fins de investigação
criminal; não obstante, indeferimento inicial do Habeas Corpus pela
soma dos votos, no total de seis, que, ou recusaram a tese da
contaminação das provas decorrentes da escuta telefônica,
indevidamente autorizada, ou entenderam ser impossível, na via
processual do Habeas Corpus, verificar a existência de provas livres
da contaminação e suficientes a sustentar a condenação
questionada; nulidade da primeira decisão, dada a participação
decisiva, no julgamento, de ministro impedido (MS 21.750, 24.11.93,
Velloso); consequente renovação do julgamento, no qual se deferiu
a ordem pela prevalência dos cinco votos vendidos no anterior, no
sentido de que a ilicitude da interceptação telefônica - a falta de lei
que, nos termos constitucionais, venha a discipliná-Ia e viabilizá-Ia contaminou, no caso, as demais provas, todas oriundas, direta ou
indiretamente, das informações obtidas na escuta (jruits of lhe
poisonous tree), nas quais se fundou a condenação do paciente.
A decisão da emenda do Habeas Corpus salientou ainda mais, a necessidade da
criação de uma Lei específica para as interceptações telefônicas.
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“Assim, não se pode dizer que o Código de Telecomunicações supra
a exigência constitucional. Enquanto não for promulgada a lei
disciplinadora das hipóteses e formas das interceptações e escutas
telefônicas, não há base legal para a autorização judicial. E as
operações técnicas porventura efetuadas serão ilícitas, subsumindose à espécie do inciso LVI do art. 5º, da Constituição” (2001, p. 147).
Torna-se então, a evidente necessidade da edição de uma lei específica para suprir
todas as lacunas, e que viesse assim fundamentar o artigo 5º da Constituição Federal.
Torna-se então, a evidente necessidade da edição de uma lei específica para suprir
todas as lacunas, e que viesse assim fundamentar o artigo 5º da Constituição Federal.
Depois de oito anos de insegurança, foi promulgada a lei 9.296/96 que dispõe sobre
as interceptações telefônicas, efetivando a eficácia do artigo 5º da Constituição Federal,
que exigia uma lei específica sobre o assunto. Deste modo, foi possível realizar as
investigações de caráter criminal, auxiliando na instrução processual, desde que seja feita
por ordem judicial.
3 INVIOLABILIDADE DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES
A Constituição Federal fala sobre a inviolabilidade do sigilo das comunicações em
seu artigo 5º, inciso XII dispondo:
XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal; (Lei nº 9.296, de 1996).
O assunto das interceptações telefônicas ocasionou grandes discordâncias nos
tribunais quanto à doutrina e aos princípios constitucionais. Alguns juristas defendem a
inviolabilidade absoluta do sigilo das comunicações, no entanto, essas garantias não são
absolutas, e sim relativas.
Em consonância ao artigo 57 do Código de Telecomunicações Brasileiro, o Supremo
Tribunal Federal durante um julgamento do Habeas Corpus 69.912 em 1993, decidiu pela
quebra do sigilo telefônico até que uma lei específica sobre o assunto fosse promulgada,
sendo considerada ilegal a interceptação que não estive-se de acordo com esse
entendimento.
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4 CONCEITUAÇÃO À RESPEITO DAS INTERCEPTAÇÕES, ESCUTAS E GRAVAÇÕES
TELEFÔNICAS

Interceptações telefônicas é a gravação de conversas telefônicas, sem que as
pessoas envolvidas tenham ciência dessa gravação, e são definidas como um meio de
prova, utilizada no Processo Penal, prescrita no Código de Processo Penal a partir do título
VII, para fins investigativos na busca da verdade com a autorização judicial, e está admitida
na Lei 9.296/96. Nas palavras de Gabriel Habib:
“Interceptar significa cortar a passagem de algo, interromper o
fluxo de algo. Assim. Por interceptação telefônica entende-se o
ato de interromper, realizar uma interferência no fluxo de
comunicação telefônica entre duas pessoas diferentes do
interceptador. O interceptador capta o fluxo da comunicação
entre duas pessoas estranhas a ele” (2016, p. 402).
Para que se qualifique como interceptação, é necessário que as gravações sejam
feitas ao vivo, sem pausas e sem um tempo determinado entre uma interceptação e outra.
No qual o interceptador capta as mensagens de pessoas desconhecidas à pessoa dele.
Portanto, vale ressaltar que não se pode confundir interceptação telefônica com a escuta
telefônica.
Nas interceptações, as pessoas contêm suas mensagens captadas por um terceiro
sem que os mesmos saibam. Ex. Dois traficantes estão conversando e a polícia federal está
interceptando, sendo que nenhum deles saiba da interceptação.
Não se pode confundir interceptação telefônica com a quebra de sigilo de dados
telefônicos. O registro de dados documentados e armazenados pelas empresas de
telefonia refere-se a quebra de sigilo de dados telefônicos, que são os dados concernentes
ao cadastro da pessoa e não precisa de autorização do juiz, já as interceptações telefônicas
por sua vez, intercepta conversas e precisa de autorização judicial.
No caso da escuta telefônica, um dos indivíduos diretamente grava as conversas
sem que o outro tenha consentimento, podendo ou não ter a participação de um terceiro
envolvido. Ex. Um governador sabe da interceptação, e ele mesmo pediu para que a polícia
federal intercepta-se a conversa com outro governador. Consequentemente, tanto a
interceptação telefônica quanto a escuta telefônica precisam de prévia autorização judicial.
Renato Brasileiro ensina que:
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“A interceptação ocorre sem o conhecimento dos
interlocutores, ou seja, nenhum deles tem consciência de que o
conteúdo da comunicação está sendo captado por um terceiro;
na escuta telefônica, um dos interlocutores tem conhecimento
da ingerência de um terceiro na comunicação; a gravação
telefônica é a captação feita diretamente por um dos
interlocutores, sem a interferência de um terceiro”. (2019, p.
429).
No caso das gravações telefônicas, elas são caracterizadas como uma forma de
comunicação entre duas pessoas, no qual um dos interlocutores passa a gravar essa
conversa sem que o outro saiba. Dessa forma, enquanto na interceptação e na escuta
telefônica tem a participação de um terceiro que está ouvindo o que as partes estão
conversando, na gravação telefônica esse terceiro não existe.
Em relação ao uso dessa gravação como meio de prova, ela só é permitida quando
há justa causa, ou seja, a pessoa que fez essa gravação só poderá usá-la como meio de
prova quando for para inocentar aquele que está gravando de um crime que está sendo
imputado a ele, ou para comprovar que um crime está sendo praticado contra aquele que
está gravando, essa é a justa causa que a jurisprudência entende que quando presente, a
gravação telefônica pode ser utilizada como meio de prova, se acontecer dessa gravação
não ser considerada nos parâmetros da justa causa ela será considerada como prova ilícita
e não poderá ser utilizada dentro do processo.
Observando a interceptação, escuta e gravação na modalidade ambiental, o
pensamento é o mesmo da telefônica, sendo diferentes apenas ao que diz respeito em sua
forma de obtenção, enquanto na interceptação, escuta e gravação telefônica, o meio de
obtenção era o aparelho de telefone, na modalidade ambiental, a captação é realizada em
face de conversas pessoais, utilizando-se de equipamentos de coleta de som e/ou de vídeo
dentro de um ambiente, feito por um terceiro, com o conhecimento de um dos
interlocutores e sem o conhecimento do outro.
5 REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
5.1 Requisitos legais
A Lei 9296/96 que dispõe a respeito das interceptações telefônicas, surgiu para
validar a forma no qual, os agentes de polícia e o Ministério Público sejam capazes de
realizar as interceptações mediante autorização do Juiz competente. No entanto, para que
ocorra a realização das interceptações telefônicas é necessário seguir alguns requisitos
fixados na lei por ser considerada uma forma gravosa de obtenção de prova, visto que,
viola diretamente a intimidade de alguém, em inegável ataque às garantias constitucionais.
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O artigo primeiro da Lei já deixa claro que se trata de uma lei que norteia as
interceptações telefônicas de qualquer natureza, para obtenção de prova em instrução
processual ou investigação criminal, dependendo de ordem judicial competente e
mantendo o segredo de justiça a respeito do conteúdo obtido através das interceptações.
Além dos requisitos já citados no primeiro artigo da lei no art. 2º são mencionados
outros requisitos para a execução devida das interceptações telefônicas sem que elas se
tornem de cunho ilícito. .
Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando ocorrer quaisquer das seguintes hipóteses:
I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em
infração penal;
II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo,
com pena de detenção.
Parágrafo único qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a
situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e
qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta,
devidamente justificada.
Para que seja possível o entendimento dos requisitos é preciso entender os incisos
do artigo 2º. O primeiro inciso afirma a necessidade de haver indícios da participação ou
autoria do agente na infração penal, assim, não podendo basear um crime com a
ocorrência apenas da interceptação telefônica, sendo necessário que o crime já estivesse
em investigação antes da realização de qualquer interceptação.
No segundo inciso dispõe que se a prova obtida por meio da interceptação puder
ser feita por outros dispositivos não haverá a necessidade de sua realização, ou seja, a
interceptação só poderá ser realizada como último meio de obtenção de prova, visto que
ela é considera uma forma gravosa de obtenção de prova.
E por fim, no terceiro inciso deixa claro que só é permitida a prática das
interceptações em condutas criminosas com pena de reclusão, não podendo ser realizada
a interceptação telefônica se o crime cometido for no máximo com pena de detenção.
5.2 Requisitos constitucionais
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1) Lei regulamentadora;
2) Finalidade criminal;
3) Ordem judicial.
Quando a constituição foi criada em 1988, por não existir ainda lei de interceptação
telefônica, alguns juízes e tribunais autorizavam a realização das interceptações através do
Código Brasileiro de Telecomunição por meio do artigo 57. Posteriormente, o STJ e o STF
julgou ilícita todas as interceptações feitas pelo Código Brasileiro de Telecomunicação,
assim não se podiam usar das interceptações por ser considerada um meio de obtenção
de prova ilícita. Após alguns anos surgiu a Lei 9296/96 que cumpriu com o primeiro
requisito constitucional, posto que fosse fundamental uma lei que regulamentasse a
prática das interceptações.
A interceptação telefônica tem o intuito exclusivamente como obtenção de prova
criminal, tanto na fase de investigação criminal quanto na instrução processual penal. O
STJ e o STF decidiram que as provas obtidas através das interceptações realizadas na fase
de investigação e na instrução penal podem ser emprestadas para matérias que não é de
cunho criminal, ou seja, as interceptações não podem ocorrer fora da fase de investigação
criminal ou na ação penal, mas se ocorrer da prova servir para resolver um processo
administrativo disciplinar ou no caso de processos parlamentares que investigam a quebra
de decoro, a prova criminal poderá ser emprestada para resolução destes processos.
Para que sejam realizadas as interceptações telefônicas é necessário que tenha
autorização judicial, porém no artigo 1º da Lei deixa explícito que a autorização deve advir
de juízo competente da ação penal. Não é possível qualquer juiz autorizar o uso das
interceptações, é essencial que seja o juiz competente para julgar a ação penal, ou seja, um
juiz da vara da família não pode autorizar o uso das interceptações, pois ele não tem
competência para realizar tal ato. No entanto, de acordo com a jurisprudência oferecida
pelo STJ e o STF, podem ocorrer casos em que seja transferindo competência de um juiz
para outro. Por exemplo, o juiz estadual autoriza a realização da interceptação para uma
investigação de certo tráfico local, porém, durante as investigações percebe-se que o
tráfico é transnacional sendo competência da justiça federal, logo o inquérito policial é
enviado para a justiça federal, sendo a interceptação telefônica realizada pelo juízo
estadual valida para o juízo federal.
6 LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

A lei 13.869 de abuso de autoridade promulgada em 05 de setembro de 2019 foi
sancionada com o intuito de combater a corrupção e inibir práticas abusivas envolvendo
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servidores públicos, autoridades civis e militares, os três Poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) e também do Ministério Público.
De todas as medidas que essa nova lei trouxe, podemos destacar à punição de
agentes por decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado antes da
intimação judicial, promover escuta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial,
divulgar gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, continuar
interrogando suspeito que tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado a
assistência de um advogado, interrogar à noite quando não é flagrante, e procrastinar
investigação sem justificativa.
A lei expressa no art. 1º nos §§1 e 2, que o abuso de autoridade só se caracteriza
quando a conduta praticada for de interesse pessoal na intenção de se beneficiar ou no
caso de prejudicar terceiros. A simples compreensão divergente dos fatos e das normas
legais conhecidas, não se define por si só uma conduta criminosa.
Com a entrada em vigor da Lei 13.869/19, várias mudanças surgiram tanto no código
penal, no código de processo penal, no estatuto da criança e do adolescente, e em mais
algumas leis esparsas, dentre elas a própria lei 9.296 que regulamenta sobre as
interceptações telefônicas sofreu alterações. No art. 41 da lei de abuso de autoridade trás
a nova redação do art. 10 da lei de interceptações dispondo que:
Art. 41. O art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 10 Constitui crime realizar interceptação de comunicações
telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental
ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com
objetivos não autorizados em lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que
determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com
objetivo não autorizado em lei.
Podemos observar que o parágrafo único foi adicionado ao artigo 10 fazendo
menção de crime envolvendo a autoridade judicial que esteja praticando condutas
delituosas prescritas no caput do próprio artigo e executando as interceptações com o
objetivo não autorizado pela própria Lei. A punição que antes era limitado apenas aos
agentes públicos por praticarem as interceptações de forma ilícita passou a ser descritos
às autoridades judiciais que abusarem do seu poder agindo de forma delituosa, ou seja,
agentes judiciários que não respeitam corretamente os requisitos legais da Lei 9.296/96
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tem como pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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No artigo 6º da Lei 9.296 determina que deferido o pedido, a autoridade policial
conduzirá os atos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá
acompanhar a sua realização, no entanto, um conflito que surgiu é sobre qual autoridade
policial seria encarregado para conduzir esse procedimento. Seria restrito unicamente aos
órgãos da policia judiciaria, ou seria incluindo outros órgãos que eventualmente também
são capazes de conduzir as apurações como a polícia militar, o ministério público.
Guilherme de Souza Nucci (2017) diz que sob o estrito princípio da legalidade, deve
conduzir a interceptação e gravação à autoridade da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária.
Não admitindo se conceder essa tarefa à Polícia Militar, cuja função é de polícia ostensiva,
nos termos constitucionais. Da mesma forma, não nos parece conveniente à condução da
interceptação e gravação pelo Ministério Público essencialmente. A lei é clara no
concernente ao acompanhamento da execução.
Contudo o STJ tem decido de maneira contrária ao pensamento de Guilherme Nucci,
desde que a investigação seja feita de forma legítima.
(...) 2. O art. 6º da Lei n. 9.296/1996, não restringe à polícia civil a
atribuição (exclusiva) para a execução da medida restritiva de
interceptação telefônica, ordenada judicialmente. 3. Nessa linha de
raciocínio, vale a pena lembrar: o fato da quebra de sigilo telefônico
ter sido requerida pela polícia militar, que cooperava em investigação
do MP, não se constitui em nulidade, pois o art. 144 da Constituição
Federal traz as atribuições de cada força policial, mas nem todas essas
atribuições possuem caráter de exclusividade. Há distinção entre
polícia judiciária, responsável pelo cumprimento de ordens judiciais,
como a de prisão preventiva, e polícia investigativa, atinente a atos
gerais de produção de prova quanto à materialidade e autoria
delitivas. “A primeira é que a Constituição Federal confere natureza
de exclusividade, mas sua inobservância não macula
automaticamente eventual feito criminal derivado”. (STJ, 2018).
Dessa forma segundo o entendimento dos tribunais o fato de ter ocorrido o pedido
da quebra de sigilo das interceptações pela polícia militar não torna a interceptação nula,
pois na constituição em seu art. 144 quando trás as atribuições de cada agente policial não
especifica que todas elas possuem caráter exclusivo.
7 TEORIA DA SERENDIPIDADE
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O termo serendipidade está associado a descobertas furtuitas de elementos no qual
não se estava buscando, porém, essa descoberta é importante no contexto fático. Neste
seguimento serendipidade significa descoberta de provas por meio furtuito, ou seja, pelo
simples acaso. Podendo assim, servir como novas provas para o fato investigado.
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Sobre a Serendipidade em relação à interceptação telefônica Gomes (2009) discorre:

Mas no curso da captação da comunicação telefônica ou telemática
podem surgir outros fatos penalmente relevantes, distintos da
“situação objeto da investigação”. Esses fatos podem envolver o
investigado ou outras pessoas. De outro lado, podem aparecer
outros envolvidos, com o mesmo fato investigado ou com outros
fatos, diferentes do que motivou a decretação da interceptação. É
nisso que reside o fenômeno da serendipidade, que significa
procurar algo e encontrar coisa distinta (buscar uma coisa e descobrir
outra, estar em busca de um fato ou uma pessoa e descobrir outro
ou outra por acaso). (GOMES, 2009, p.474)
A doutrina aborda que existem dois graus de serendipidade, e Barretto Jr. (2016),
aborda que o primeiro grau é caracterizado por uma descoberta fortuita de provas e exista
algum tipo de conexão ou continência, segundo a doutrina majoritária, os conteúdos
colhidos podem ser utilizados como prova.
O segundo grau trazido pela doutrina segundo Barretto Jr. (2016) se mostra
totalmente diferente do que acontece na serendipidade citada anteriormente, onde os
fatos descobertos não possuem nenhuma ligação de conexão ou continência, motivo este
que as informações encontradas fortuitamente não podem ser utilizadas como elemento
probatório em uma ação penal.

Consequentemente, no momento das interceptações podem surgir fatos que levem
ao conhecimento de outros atos que sejam relevantes penalmente, atos esses que não
possuem necessariamente ligação com as circunstâncias que estava sendo investigada.
O Ministro Relator Luiz Fux traz em seu relatório dos Habeas corpus 137.438 SÃO
PAULO.
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
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CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL
TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO
JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. [...] 2. Nas
interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a
ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são
descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária.
Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 23/06/2016.
Dessa forma, fica demonstrada que a utilização de provas levantadas através da
interceptação telefônica de crime diverso ao investigado que originou a quebra de sigilo é
legítima, desde que esta seja descoberta de forma fortuita.
8 CONCLUSÃO
Durante muito tempo a realização das interceptações telefônicas era autorizada
pelos juízes e tribunais baseados Código Brasileiro de Telecomunição por meio do artigo
57. Posteriormente, o STJ e o STF julgou ilícita todas as interceptações feitas pelo Código
Brasileiro de Telecomunicação, assim não se podiam usar das interceptações por ser
considerada um meio de obtenção de prova ilícita. Após alguns anos surgiu a Lei 9296/96
cumprindo com o primeiro requisito constitucional, posto que fosse fundamental uma lei
que regulamentasse a prática das interceptações.
Conclui-se que as interceptações telefônicas realizadas dentro dos parâmetros da
Lei 9296/96 com sintonia ao artigo 5º da constituição federal, torna-se um meio de prova
com grande relevância na esfera penal, em investigação criminal ou em instrução
processual. Essa lei surgiu com regras para que os agentes de polícia e o Ministério Público
sejam capazes de executar as interceptações telefônicas, contudo vale ressaltar que por ser
considerada uma forma gravosa de obtenção de prova, por violar o sigilo de comunicação
defendido pela constituição, deve ser realizado quando todos os meios legais já tiverem
sido utilizados.
A nova lei de abuso de autoridade foi sancionada com o intuito de combater a
corrupção e inibir práticas abusivas envolvendo servidores públicos; autoridades civis e
militares; os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e também do Ministério
Público, caracterizando o abuso de autoridade quando praticado de interesse pessoal na
intenção de se beneficiar ou no caso de prejudicar terceiros. A lei de abuso de autoridade
alterou o artigo 10 da lei de interceptações telefônicas acrescentando o paragrafo único
que estende a punição da prática ilícita às autoridades judiciais. Quando as interceptações
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são feitas de forma ilícita, as provas obtidas são desclassificadas não podendo ser utilizadas
no processo criminal.
As interceptações telefônicas realizadas dentro dos parâmetros da Lei 9296/96 com
sintonia ao artigo 5º da constituição federal torna-se um meio de prova com grande
relevância na esfera penal, contudo vale ressaltar que por ser considerada uma forma
gravosa de obtenção de prova, deve ser realizado quando todos os meios legais já tiverem
sido utilizados. A lei de abuso de autoridade alterou o artigo 10 da lei de interceptações
telefônicas estendendo a punição de práticas ilícitas às autoridades judiciais.
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RESUMO: É bem verdade que quando pensamos em tecnologias e sistemas audiovisuais
pensamos em diversão, cinema, vídeos engraçados e registros épicos. Contudo, mais do
que isso, as tecnologias audiovisuais têm se tornado indispensáveis no dia a dia do ser
humano, mudando a forma como nos protegemos, como constatamos e investigamos
crimes. É cada vez mais comum observar sistemas de monitoramento (câmeras) instaladas
em comércios, residências, repartições e vias públicas, e tais sistemas acabam servindo para
evitar ou facilitar a constatação e a investigação de crimes. As gravações de câmeras de
segurança têm sido cada vez mais utilizadas para abrir inquéritos policiais e para condenar
ou absolver pessoas. Por isso, passou-se a se implantar o sistema audiovisual na lavratura
de prisões em flagrante, bem como nos demais procedimentos policiais, a fim de se ter
maior precisão e transparência no depoimento e na investigação, e possível indiciamento,
dos indivíduos investigados. Por outro lado, a implantação desse sistema causou
divergências na comunidade jurídica, levantando questionamentos jurídico-doutrinários,
que consequentemente atrasaram sua implantação em escala nacional. Nesse sentido,
tendo como metodologia os tipos de pesquisa bibliográfica e documental, tendo como
referência legislativa o Código de Processo Penal, e as técnicas de pesquisa explicativa e
exploratória, o presente artigo busca fazer uma análise da implantação do sistema
audiovisual na lavratura de prisões em flagrante e outros atos cartorários no bojo do
inquérito policial.
Palavras-chave: Sistema audiovisual; Flagrante audiovisual; Inquérito Policial Eletrônico.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 A PRISÃO E A CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANCIAL. 3 OS
BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO FLAGRANTE AUDIOVISUAL E DO INQUÉRITO POLICIAL
ELETRÔNICO. 4 A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E AUDIOVISUAL: base legal e
necessidade evidenciada. 4.1 O Inquérito Policial deve ser escrito? 4.2 Necessidade de
implantação evidenciada pela Pandemia da Covid-19. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 6
REFERÊNCIAS.
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1.INTRODUÇÃO
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As tecnologias audiovisuais têm se tornado indispensáveis no dia a dia do ser
humano. Quem nunca fez uma chamada de vídeo pelo smartphone? Quem nunca parou
para fotografar, gravar ou filmar uma situação que achou incrível ou absurda? E a
publicação de tais arquivos em redes sociais?

É bem verdade que quando pensamos em tecnologias e sistemas audiovisuais
pensamos em diversão, cinema, vídeos engraçados e registros épicos. Contudo, mais do
que isso, a tecnologia audiovisual chegou para mudar a forma como passamos segurança
e nos sentimos seguros, como constatamos e investigamos crimes.
É cada vez mais comum observar sistemas de monitoramento (câmeras) instaladas
em comércios, residências, repartições e vias públicas. Os sistemas são capazes de captar
somente vídeo ou áudio e vídeo, de salvar essas capturas em discos rígidos ou em sistemas
on-line (nuvens de armazenamento), e acabam servindo para evitar crimes, visto que
amedrontam os criminosos, ou, quando não evitam, acabam facilitando a elucidação de
crimes.
Quem nunca viu passar na TV uma reportagem falando sobre um crime, um assalto
numa farmácia, por exemplo, onde através das câmeras foi possível identificar o rosto dos
assaltantes, a placa do veículo que estavam e a direção para onde fugiram? Características
que sem uma câmera seria difícil, e até impossível, de tomar conhecimento, pois as vítimas
geralmente estão tão assustadas e nervosas que não conseguem se concentrar em captar
tais dados importantes para ajudar a polícia no seu papel investigativo.
E se gravações ambientes acabam se tornando evidências utilizadas em
investigações e processos judiciais, o que será que uma gravação audiovisual de um
interrogatório pode nos mostrar? No que será que pode auxiliar a polícia e o judiciário?
Tendo tais questionamentos como base e tendo a necessidade de se adequar as
novas necessidades da sociedade com os avanços tecnológicos, surgiu o chamado
“flagrante audiovisual”, que, apesar de levantar discussões jurídico-doutrinárias, tem se
mostrado cada vez mais necessário, principalmente em tempos de pandemia.
Nesse sentido, o presente artigo busca fazer uma análise da implantação do sistema
audiovisual na lavratura de prisões em flagrante e análise da implantação do Inquérito
Policial Eletrônico, tendo como metodologia: a pesquisa bibliográfica, tendo como
referencial teórico o artigo “Inquérito Policial Eletrônico: Tecnologia, Garantismo e
Eficiência na Investigação Criminal”, de Rafael Moraes e Luiz Ortiz (2018); a pesquisa
documental, tendo como referência legislativa o Código de Processo Penal; e as técnicas
de pesquisa explicativa e exploratória.
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2.A PRISÃO E A CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANCIAL
A prisão, dentre suas muitas finalidades, pode ser resumida como o instrumento
utilizado para afastar um indivíduo do convívio social, podendo ser decorrente de flagrante
delito ou por ordem judicial. Além disso, a prisão pode ser natureza cautelar ou pena.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A prisão em flagrante diz respeito ao momento da prisão. Segundo o art. 302 do
Código de Processo Penal (CPP), o caráter flagrancial pode ser constatado de forma própria
(no momento exato em que o crime está ocorrendo ou quando o indivíduo acabou de
cometer o crime), de forma imprópria (quando o indivíduo é perseguido logo após cometer
o crime) ou de forma presumida (quando o indivíduo é encontrado depois do crime ser
cometido, portando objetos que indiquem a possibilidade de ser o autor do crime) (BRASIL,
1941). Ou seja, a situação de flagrante não se esgota em um único momento, podendo ser
dividida em fases cronológicas importantes.
Quando ocorre uma prisão em situação flagrancial, o indivíduo não está
concretamente preso, mas está sofrendo uma restrição de direitos para que as primeiras
informações sobre o fato sejam apuradas e analisadas, visando a proteção do bem jurídico
lesado ou evitar a consumação do crime ou, ainda, a constatação da autoria. Nesse sentido,
a prisão em flagrante, também conhecida por prisão-captura, tem a finalidade de evitar
maiores danos e de identificar o autor do crime.
Assim que detido, o indivíduo deve ser conduzido à Delegacia de Polícia para a
formalização da prisão, por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante, onde o
Delegado deve ouvir o indivíduo preso (se este quiser, visto que tem o direito de
permanecer calado), o agente que o prendeu e/ou o que o conduziu e outras testemunhas
(se houver).
Tendo em consideração que o indivíduo preso opte por responder os
questionamentos do Delegado, por força da lei, seu depoimento deve ser transcrito, não
precisando ser exatamente igual ao que o indivíduo falou, mas que transpareça suas reais
intenções de fala.
Ocorre que, nem sempre o que é escrito realmente condiz com nossas intenções.
Quem nunca enviou uma mensagem de texto que julgava normal e a pessoa que recebeu
julgou a mensagem grosseira? A verdade é que nada substitui a entonação e o timbre
utilizados na fala, as pausas na respiração, os suspiros e os gaguejos. Cada uma dessas
características transmite uma mensagem “oculta”, nervosismo, medo, calma, estresse,
euforia. Além disso, quando estamos frente a frente com a pessoa, observamos toda a
linguagem corporal que ela transmite ao discursar. Características quase impossíveis de
notar em discursos escritos, menos ainda em ditados e reescritos.
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Tendo isso em consideração, a Polícia Civil de Santa Catarina, em meados de 2016,
incorporou um software, que captura som e imagem, para a realização de lavraturas de
autos de prisão em flagrante, que passou a ser chamado de Flagrante Audiovisual.
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3.OS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO FLAGRANTE AUDIOVISUAL E DO INQUÉRITO
POLICIAL ELETRÔNICO

O Sistema Audiovisual nada mais é que uma ferramenta tecnológica que visa
garantir mais agilidade e transparência aos procedimentos. O Flagrante Audiovisual, por
sua vez, consiste em gravar todo o depoimento de suspeitos e testemunhas, não
necessitando mais de inúmeras folhas de papel e tornando os depoimentos mais
dinâmicos, visto que o delegado não precisa parar de tempos em tempos para ditar ao
escrivão as falas do depoente.
Já o Inquérito Policial Eletrônico tem a finalidade de promover a informatização total
dos procedimentos investigatórios, que tramitariam em plataforma digital e diretamente
integrados ao sistema do Poder Judiciário.

[O Inquérito Policial Eletrônico] Trata-se de iniciativa que busca
propiciar maior eficiência e transparência no desempenho da
atividade estatal de investigação criminal, bem como gerar imensa
economia de recursos materiais e celeridade na comunicação dos
atos de polícia judiciária entre os órgãos estatais envolvidos, além de
viabilizar o acesso dos autos digitais à defesa de maneira mais
interativa e dinâmica, aprimorando e modernizando o inquérito
policial e a atividade de polícia judiciária (MORAES; ORTIZ, 2018).
Além disso, as peças cartorárias ficam em um banco de dados acessível a toda uma
rede interligada, sem a necessidade de armazenamento em máquinas físicas
(computadores e similares) e facilitando o acesso dos agentes que precisam consultá-los
no decorrer das investigações. Até o encaminhamento para o Ministério Público e para o
Poder Judiciário se torna mais ágil e transparente.
O sistema audiovisual na lavratura de flagrantes foi implantando inicialmente pela
Polícia Civil de Santa Catarina e vem sendo implantado em outros Estados, como São Paulo,
conforme analisaram Rafael Moraes e Luiz Ortiz (2018) em seu artigo “Inquérito Policial
Eletrônico: Tecnologia, Garantismo e Eficiência na Investigação Criminal”.
Como o acesso aos programas, informações e arquivos é remoto, a utilização do
Flagrante Audiovisual e do consequente Inquérito Policial Eletrônico proporciona diversas
vantagens quando comparado ao modelo tradicional (escrito e impresso), como a
informatização da Gestão Cartorária das centrais das delegacias, que abandonariam os
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livros e anotações físicas e adotariam a gestão digital, que é muito mais precisa e eficiente,
otimizando a administração, o controle de prazos legais e as comunicações.
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A implantação nacional do Flagrante Audiovisual também geraria a economia de
recursos materiais, temporais e humanos, pois reduziria a necessidade de deslocamento
de equipes policiais aos fóruns para transportar expedientes impressos (visto que seriam
enviados eletronicamente), reduziria o uso de papel (que não reduz somente os valores
gastos pela Administração Pública, como é uma medida sustentável).
Há também a questão da otimização das informações. Essas ficariam centralizadas
num mesmo banco de dados, viabilizando o compartilhamento e cruzamento de
informações específicas entre investigações, gerando o aprimoramento da atuação dos
agentes. Além de que o controle dos dados conferem mais segurança aos procedimentos
investigatórios, pois diminui os riscos de os autos serem atingidos por incidentes que
somente ocorrem com meios físicos, como incêndios, alagamentos e deteriorações
naturais, e porque permite ampla auditoria e controle sobre a visualização dos arquivos,
ante a necessidade de autorização para acessar os arquivos, como a assinatura eletrônica
por meio de certificado digital.
Cabe destacar que, segundo o Site oficial do Governo de Santa Catarina, o software
é seguro, pois impede que os arquivos sejam editados ou alterados.
Desenvolvido por uma empresa gaúcha, o programa é similar a
ferramentas já utilizadas em tribunais federais e estaduais do país em
audiências judiciais. O software impede que os arquivos sejam
editados ou alterados, o que garante segurança e transparência ao
processo (SANTA CATARINA, 2016).
Há ainda que se falar na facilidade da participação da defesa na investigação
criminal, que não precisaria estar presente fisicamente em todos os atos que desejasse
impugnar ou esclarecer, pois poderiam acompanhar a tramitação (ao menos dos
procedimentos públicos ou que lhes for autorizado o conhecimento) dos procedimentos e
atos investigativos com maior facilidade e transparência, inclusive cópias digitais dos
inquéritos.
Ademais, benefícios para a implantação do sistema audiovisual na lavratura de
flagrantes e no decorrer dos Inquéritos Policiais não faltam, mas isso não significa que sua
implantação ainda não precise enfrentar e vencer desafios.
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4.A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E AUDIOVISUAL: base legal e necessidade
evidenciada
Apesar de ser reconhecido que os depoimentos transcritos nem sempre condizem
fielmente com a realidade do que foi dito, e que essa transcrição toma um tempo dos
agentes de polícia que poderia ser utilizado de outra forma, a implantação de um sistema
audiovisual (com captação de som e imagem simultaneamente) ainda encontra barreiras:
divergências e questionamentos jurídico-doutrinários e falta de investimento dos governos
estaduais.
4.1 O Inquérito Policial deve ser escrito?
As divergências e questionamentos jurídico-doutrinários ocorrem devido ao fato de
que o Inquérito Policial deve cumprir uma série de requisitos (características), sendo alguns
deles: oficiosidade (art. 5º, CPP), oficialidade e indisponibilidade (art. 17, CPP), devendo
ainda ser sigiloso (art. 20, CPP) e escrito (art. 9º, CPP).
Cabe destacar que aqui não entraremos na discussão de todas as características
acima mencionadas, pois elas não são foco da presente análise, além de seus conceitos e
necessidades já estarem bem solidificados na doutrina processual penal. O objetivo aqui é
discutir a atual adequação do requisito (característica) de o Inquérito Policial ser escrito.
O art. 9º do CPP determina que “todas as peças do inquérito policial serão, num só
processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela
autoridade” (BRASIL, 1941).
Sim, “escrito”. Esse é o requisito que tem causado discussões quanto a legalidade
da implantação do sistema audiovisual na lavratura de autos de prisão em flagrante e no
andamento dos Inquéritos Policiais, pois o software que pretende transformar o Inquérito
físico em eletrônico tem a finalidade de promover a total informatização e a
desmaterialização física de todos os procedimentos investigatórios.
Observando o art. 9º, fica fácil constatar que não se trata de um texto atual, pois usa
o termo “datilografadas”, que nos lembra máquinas antigas predecessoras dos atuais
computadores. O que não é surpresa, visto que o Código de Processo Penal foi
promulgado em 1941, décadas antes do nosso atual Estado Democrático de Direito e muito
distante das inovações tecnológicas quem vêm revolucionando a segurança da população.
E se os crimes e a forma de se cometer crimes evolui com as décadas, por que não as
formas de se investigar e armazenar dados referes a esses crimes? No fundo, também
precisamos de uma reforma legal detalhada, mas deixemos esse tópico para outro estudo.
Apesar do que diz o Código de Processo Penal, sobre a necessidade de o Inquérito
Policial ser escrito, nada impede que outras formas de documentação sejam utilizadas, até
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porque algumas provas são, em sua essência, eletrônicas ou audiovisuais, principalmente
quando estas visam a celeridade dos procedimentos.
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Cabe destacar que o art. 3º do CPP estabelece que “a lei processual penal admitirá
interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios
gerais de direito”. Desta forma, o Flagrante Audiovisual e o Inquérito Policial Eletrônico
encontram fundamento em outros dispositivos legais, como a Lei nº 11.419/2006, que
dispõe sobre a informatização do processo judicial, tendo sua aplicação estendida ao
processo penal, conforme estabelece o art. 1º, §1º, da referida Lei.
Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais,
comunicação de atos e transmissão de peças processuais será
admitido nos termos desta Lei.
§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos
civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em
qualquer grau de jurisdição (BRASIL, 2006).

Ademais, o art. 11, §1º, da referida Lei possibilita a produção de documentos
eletrônicos, sejam extratos digitais ou documentos digitalizados, juntados inclusive por
autoridades policiais.
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos
processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na
forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos
os efeitos legais.
§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados
aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério
Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades
policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados
públicos e privados têm a mesma força probante dos originais,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
antes ou durante o processo de digitalização (BRASIL, 2006).
Outro dispositivo, dessa vez infralegal, que auxilia na fundamentação da
implantação do Flagrante Audiovisual e do Inquérito Policial Eletrônico é a Resolução nº
185/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu o Processo Judicial
Eletrônico (PJE) como sistema de processamento de informações e prática de atos
processuais.
Ao analisar o preâmbulo da referida Resolução, observa-se que foram consideradas
diversas questões que justificam a implantação do PJE, como: os benefícios advindos da
37

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como forma de
garantir a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional; as vantagens advindas da
adoção de instrumentos tecnológicos que permitam a adequação aos princípios da
proteção ambiental; e a necessidade de uniformidade no tratamento de processos e
procedimentos (BRASIL, 2013).
O art. 37 da Constituição Federal de 1988 determina que toda a Administração
Pública deve seguir alguns princípios, dentre esses princípios encontra-se o da eficiência.
A Constituição estabelece ainda o princípio da razoável duração do processo no inciso
LXXVIII, do artigo 5º (BRASIL, 1988). Ou seja, os comandos constitucionais são claros: é
necessário que haja uma rápida ação e solução da prestação estatal, não importando se na
esfera administrativa (fase extrajudicial do Inquérito Policial) ou judicial.
Cumpre observar que o PJE funciona em todos os estados brasileiros e outros
sistemas judiciais continuam sendo desenvolvidos e implantados nacionalmente, como o
SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), sistema eletrônico que registra e controla
as execuções penais.
Além disso, no atual momento pandêmico, os sistemas eletrônicos evitaram que os
procedimentos judiciais estagnassem. Audiências de custódia, de conciliação e de
instrução foram feitas de forma remota, garantindo o andamento da Justiça e a saúde da
população.
Vale salientar que, utilizando a interpretação literal e extensiva do art. 3º do CPP, é
então possível o emprego metodológico da fase judicial na fase policial. Nesse sentido,
observe-se o § 1º do art. 405 do CPP, que determina a preferência do registro de
depoimentos por meio digital, inclusive audiovisual.
Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro
próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo
dos fatos relevantes nela ocorridos.
§ 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do
investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos
meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior
fidelidade das informações.
§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às
partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição
(BRASIL, 1941 – grifo nosso).
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Apesar de o supracitado artigo estar inserido na etapa judicial do Código de
Processo Penal, as expressões “investigado” e “indiciado” são próprias da fase préprocessual, ou seja, do Inquérito Policial. Dessa forma, não há empecilho para que os
recursos digitais, eletrônicos e audiovisuais sejam empregados no Inquérito e no registro
dos procedimentos investigatórios.
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Nesse diapasão, se os Poderes Legislativo e Judiciário consideram necessários e
seguros os meios eletrônicos para o andamento de processos, por que não seriam para os
procedimentos policiais/investigativos?
Ressalte-se ainda que, mesmo com esse upgrade na lavratura de flagrantes e nos
procedimentos do Inquérito Policial, qualquer depoimento ou documento produzido por
meio audiovisual e digital pode ser transcrito ou impresso quando necessário. Portanto,
não deixaria de atender as formalidades e exigências legais, mesmo que obsoletas.
4.2 Necessidade de implantação evidenciada pela Pandemia da Covid-19
Como bem sabemos, em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)
caracterizou o surto de Covid-19 como uma pandemia, fazendo com que os governos
decretassem isolamento e medidas de higiene mais rígidas. Alguns setores, como comércio
varejista, foram totalmente fechados visando conter a disseminação do vírus. Entretanto,
alguns outros setores e serviços não puderam ter suas atividades suspensas (como
hospitais e supermercados), por se tratar de serviços essenciais.
A atividade policial, por sua vez, é um serviço essencial. É a polícia que promove
segurança. Portanto, a atividade policial não pôde ser suspensa, e com razão. E apesar das
restrições e medidas sanitárias aplicadas à atividade policial e, principalmente, às
delegacias, algumas outras poderiam ter sido aplicadas, evitando a exposição de agentes
e não deixando de garantir o pleno funcionamento do setor.
No fim de março de 2020, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco instituiu um
plano de manutenção dos serviços da polícia civil durante a crise da Covid-19, mas apesar
de determinar que algumas unidades policiais funcionariam apenas em regime de plantão,
a maior parte das unidades policiais continuou com seu funcionamento regular (tentando
seguir os protocolos de higiene e segurança, mas nos mesmos horários, com a mesma
quantidade de agentes etc.) (PERNAMBUCO, 2020).
Se o Inquérito Policial Eletrônico e o Flagrante Audiovisual já tivessem sido
implantados em todos os estados do país, muito policiais civis poderiam ter trabalhado de
forma remota, de suas próprias casas, garantindo sua saúde. Os delegados poderiam
conduzir o lavramento de flagrantes de forma remota, pois com a utilização dos recursos
audiovisuais teriam as mesmas percepções que têm presencialmente.
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Uma parte do serviço do Delegado de Polícia é a construção de planejamentos e
relatórios, que poderiam ser facilmente realizados de suas próprias residências. Diversas
reuniões de planejamento foram feitas de forma remota, mas ainda assim foi exigido que
os delegados estivesses presentes em suas delegacias, quando não precisavam.
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, não há dúvidas de que o a utilização dos sistemas de Flagrante
Audiovisual e do Inquérito Policial Eletrônico permitirão maior celeridade dos
procedimentos e fidelidade das informações. E cabe ao Estado disponibilizar os recursos
necessários para que os princípios da Administração Pública sejam alcançados.
A utilização do Flagrante Audiovisual é capaz de captar e transmitir o
comportamento, os gestos, manias, a alteração da voz, o nervosismo e qualquer outra
animosidade. Ou seja, o Flagrante Audiovisual é capaz de captar elementos que podem
evidenciar novas percepções sobre os procedimentos e auxiliando sua análise, facilitando
tanto o trabalho investigativo quanto o de acusação, de defesa e de julgamento, de uma
forma que o atual (e obsoleto) não torna possível.
O Inquérito Policial Eletrônico, por sua vez, vem para erradicar a burocracia ao
informatizar todo o procedimento, como vem fazendo o Processo Judicial Eletrônico e sua
possibilidade de audiências remotas e anexo de manifestações e provas digitais.
Em síntese, a implementação desses sistemas caracteriza enorme avanço à fase préprocessual, fazendo com que a Polícia se adeque às inovações tecnológicas e aos avanços
da sociedade. E em situações excepcionais, como é a do contexto pandêmico, não seria
uma necessidade, mas uma facilidade.
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA LEI 14.181/21 COM O PROCEDIMENTO DE
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Resumo: Com a publicação da Lei 14.181/21 o Código de Defesa do Consumidor foi
alterado. Dentre outras alterações, um capítulo instruindo a conciliação para consumidores
superendividados foi inserido. Contudo, nem todas as dívidas da pessoa física são
provenientes de relação de consumo. É importante que as partes interessadas na
conciliação tenham total entendimento dos valores que podem ser negociados. Um dos
principais objetivos dessa negociação é garantir ao superendividado uma oportunidade
digna e humana, observado o mínimo existencial e a necessidade do requerimento de boafé.
Palavras-chave: Superendividamento. Conciliação. Dignidade. Dívida. Consumidor.
Sumário: 1. Introdução - 2. Princípios da conciliação - 3. A importância da conciliação nos
casos de superendividamento - 4. As pessoas em condição de superendividamento e a
possibilidade de conciliação - 5. O mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana 6. Conclusão - 7. Referências
1. Introdução
O presente estudo motiva-se pela publicação da Lei 14.181/21 em 1° de julho
de 2021 que alterou em muitos aspectos o Código de Defesa do Consumidor. Entre essas
mudanças foi inserido um capítulo específico para regulamentar a realização de audiências
de conciliação entre empresas credoras com consumidores superendividados.
A intenção do legislador é nobre, pois o maior beneficiado é a pessoa natural
que se encontra tão endividada que seus proventos sequer são suficientes para garantir a
subsistência pessoal ou de sua família. Entretanto, deve-se notar que foram inseridos vários
dispositivos para evitar a utilização dessa conciliação com objetivos espúrios ou em má-fé.
Dessa forma, esse trabalho almeja esclarecer questões importantes sobre o novo
instituto que agora compõe o Código de Defesa do Consumidor. Questões relacionadas
aos requisitos necessários para que uma pessoa superendividada possa requerer o
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processo de negociação, a fim de obter uma conciliação e evitar que suas condições dignas
de existência não sejam lesadas
2. Princípios da conciliação
A conciliação é um dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos que o
Código de Processo Civil de 2015 traz de forma expressa. O próprio dispositivo legal define:
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Art. 166 - A conciliação e a mediação são informadas pelos
princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da
vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da
decisão informada.
Dessa forma, sendo princípio aquilo que é primordial e considerado antes de
qualquer outra coisa, certo é que a conciliação é regida por um conjunto de regras a fim
de lhe darem validade e credibilidade no acordo gerado.
O princípio da independência garante ao conciliador a liberdade de ação sem
qualquer influência externa ou pressão interna das partes. Fica, também, livre de qualquer
submissão a um determinado magistrado ou outra autoridade.
Atender ao princípio da imparcialidade confere para as conciliações a ausência
de qualquer tipo de interesse pelo conciliador no litígio apresentado. Sua existência é quase
consequência lógica do princípio da independência e, também, uma obrigação moral do
conciliador. Contudo, importante é saber que intervenções do conciliador em casos de
atitudes temerárias das partes não configuram abuso e, portanto, não ferem a
imparcialidade dele exigida.
Outro princípio que deve ser observado é o da autonomia da vontade das partes.
Se os dois primeiros relacionam-se mais com o conciliador, a autonomia da vontade referese diretamente às partes. Se os dois envolvidos estiverem de acordo em algum ponto, não
cabe ao conciliador aprovar ou não a decisão. Apenas deve formalizar e reduzir a termo o
acordo, desde que respeitada a licitude e validade.
Já o princípio da confidencialidade obriga o conciliador a manter em sigilo todas
as informações tratados nas audiências de conciliação. Entretanto, se autorizado pelas
partes, ele não há impedimentos. Porém, não havendo conciliação e houver processo
judicial sobre o tema, o conciliador jamais poderá ser testemunha na lide.
Outros princípios que regem as conciliações são o da oralidade e informalidade,
que deriva da não razoabilidade de se exigir termo de conversas e discussões realizadas
em audiência ao perquirir a conciliação. O termo de acordo, por se tornar título extrajudicial,
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deverá ser reduzido a termo, mas os demais atos e audiências de conciliação observam-se
os dois princípios, a fim de incentivar a conciliação.
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E, o último princípio que o CPC institui para as conciliações, é o da decisão
informada. Em razão dele, o conciliador deverá informar de forma clara e não deixar as
partes em dúvidas quanto aos seus direitos. Eles deverão saber das consequências do
acordo, as obrigações geradas e demais consequências da conciliação.
3. A importância da conciliação nos casos de superendividamento
O instituto da conciliação, formalmente inserido no Código de Processo Civil
atual, pode ser considerado um instituto importante e muito eficaz para resolução de
conflitos.
E essa modalidade de resolução de conflitos pode ser utilizada judicialmente,
mas também e principalmente, em composições extrajudiciais.
Farinelli, ao estudar a eficácia da conciliação, afirma:

A eficácia da conciliação exige discussão aberta, direta e franca entre
as partes. Pode acontecer antes ou depois da instauração do
processo. É importante alternativa de aproximação e participação dos
envolvidos na solução do conflito. Mas também proporciona efetivo
acesso à justiça, já que sua eficácia depende do tratamento igualitário
entre os contendores que decidem, em conjunto e da melhor forma,
a situação conflituosa, buscando a maior harmonia e a mútua
satisfação. (FARINELLI; CAMBI, 2011, p. 288)
Muitos pesquisadores ensinam que a conciliação não lida diretamente com o
problema, mas ignora-o. O objetivo desse comportamento é focar no deslinde da situação,
com o levantamento de possíveis resolução para o conflito em comum acordo.
No contexto da solução do conflito entre consumidores superendividados e seus
credores, a conciliação tem potencial para ser eficiente em diversos sentidos. No sentido
de focar na solução e não no litígio, a formalização de um plano de quitação e a reinserção
do consumidor no mercado de consumo pode ser entendida como eficiência máxima.
Com o acordo das partes nesse sentido, solucionam-se muitos problemas, tais
como:
a) a inadimplência: o credor terá a segurança de um acordo extrajudicial formal
com pagamentos planejados e o consumidor gozará novamente da situação
de adimplemento.
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b) possibilidade de oferta de crédito ao consumidor: como consequência do
adimplemento, o consumidor poderá buscar novas ofertas de crédito e,
portanto, fazer planos individuais e para sua família.
c) reinserção do consumidor no mercado: o consumidor, após estar apto a
receber crédito novamente, movimentará a economia local e nacional, pois
poderá voltar a consumir e não apenas cumprir as obrigações de juros e mora.
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Além disso, a composição amigável e extrajudicial aspectos de eficiência ao
colaborar com a diminuição das demandas judiciais. A redução do número de processos
pode permitir que os servidores do Poder Judiciário executem melhor suas funções, reduz
o custo pecuniário para resolução de demandas e, ainda, indica que os conflitos sociais
podem ser resolvidos com transação e comum acordo.
O portal de notícias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enfatizou que “as
conciliações realizadas pelos tribunais atingiram 2.339.453 entre janeiro e junho deste ano.
O resultado é mais que o dobro das 924.292 feitas no mesmo período de 2020”. Os dados
foram apresentados em evento oficial do órgão e ressalta a importância do incentivo das
resoluções extrajudiciais dos conflitos.
Sendo assim, a decisão do legislador de instituir a conciliação extrajudicial no
Código de Proteção e Defesa do consumidor pode ser considerada um avanço. No contexto
do consumidor, a resolução rápida e eficiente que a conciliação proporcional evita,
também, a manutenção da situação de superendividamento.
4. As pessoas em condição de superendividamento e a possibilidade de conciliação
A lei estudada nesse artigo exige, além da observação dos princípios do art. 166
do CPC, a legitimidade da parte que se declara superendividada. Contrair dívidas oriundas
de relações de consumo é algo que toda pessoa pode lidar ao celebrar contratos ou outros
negócios jurídicos.
Portanto, a simples existência de dívidas que obrigam a pessoa não significa que
ela esteja superendividada. Para requerer a conciliação e possível acordo a parte deve
cumprir alguns requisitos.
Afirma o doutrinador Marques:

O superendividamento pode ser definido como impossibilidade
global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de
pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as
dívidas com Fisco, oriunda de delitos e de alimentos) em um tempo
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razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.
(MARQUES, 2006, p. 256)
A primeira exigência legal é que o superendividado seja pessoa natural,
conforme art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (redação dada pela Lei
14.181/21). Portanto, exclui-se a possibilidade de que pessoas jurídicas possam pleitear
essa conciliação. O motivo é simples, pois pessoas jurídicas já contam com os institutos da
recuperação judicial e falência em casos de superendividamento.
Além disso, o consumidor requerente deverá apresentar plano para pagamento
das obrigações em que esteja inadimplente. Obrigatoriamente o plano deverá ter prazo
máximo de cinco anos para sua realização.
Contudo, como em todas as relações de consumo, exige-se a boa-fé das partes
envolvidas e, nesse caso, do consumidor. As dívidas contraídas sem a intenção de pagar, o
que caracteriza a má-fé do requerente, não podem ser abarcadas pela conciliação instituída
pela Lei 14.181/21.

O próprio CNJ publicou notícia sobre o tema:

Agora, a pessoa superendividada pode solicitar a renegociação em
bloco das dívidas no tribunal de Justiça do seu estado, onde será
realizada uma conciliação com todos os credores para a elaboração
de um plano de pagamentos que caiba no seu orçamento. E, para
tornar ainda mais ágil, essa conciliação também pode ser realizada
nos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como
Procon, Defensoria Pública e Ministério Público. (2021)
5. O mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana
Assim, partindo-se da premissa que o consumidor superendividado não está
agindo de má-fé e satisfaz os requisitos e condições necessários, a intenção legislativa é
garantir o mínimo existencial para a pessoa.
De início, essa garantia é constitucional, pois a carta magna de 1988 é clara em
defender a dignidade da pessoa humana. Para isso, dentre outras coisas, deve-se garantir
ao ser humano lazer, moradia, alimentação e saúde.
Atualmente, todas essas condições que são partes em um todo chamado
dignidade da pessoa humana, dificilmente podem ser obtidas sem renda ou crédito
individual e familiar. Logo, lazer, moradia, alimentação e saúde são requisitos quantitativos
importantes da composição do mínimo existencial da pessoa.
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Nesse sentido, afirma SARLET:
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Nada mais violento que impedir o ser humano de se relacionar com
a natureza, com seus semelhantes, com os mais próximos e
queridos, consigo mesmo e com Deus. Significa reduzi-lo a um
objeto inanimado e morto. Pela participação, ele se torna responsável
pelo outro e con-cria continuamente o mundo, como um jogo de
relações, como permanente dialogação. (2002, p. 22)
Mas, não é apenas no texto constitucional que a subsistência é garantida,
tratados internacionais - como o Pacto de San José de Costa Rica - trazem a mesma
previsão. Portanto, é evidente a importância da manutenção de uma renda mínima, mesmo
para aqueles que, independente do motivo, perderam totalmente o controle de suas
finanças e tornaram-se superendividados.
Além disso, analisando de forma mais filosófica, essa garantia do mínimo para
uma vida digna e satisfatória, o mínimo existencial também se fundamenta no
jusnaturalismo e na moral.
O autor Ridola, ao analisar a evolução do conceito de dignidade através da
história, conclui:

Esse universalismo [da dignidade do ser humano] estava,
seguramente, embutido nas premissas do jusnaturalismo racionalista
e acentuava, na época de formação do Estado moderno, que a
dignidade era uma formação intrínseca do ser humano, cujo "valor"
transcende as fronteiras dos estados e do direito estatal. (2014, p.
115)
Nesse sentido e considerando que os superendividados têm obrigações
impossíveis de quitação - na maior parte dos casos - com bancos, grandes corporações ou
outras instituições estatais, de poder político-econômico muito superiores, questiona-se a
justiça de se exigir o cumprimento dessas obrigações.
Concluiu-se, dessa forma, que não é razoável ou humanitário corroborar que
pessoas passem grande parte de suas vidas trabalhando à exaustão, apenas para pagar
juros e encargos contratuais que jamais poderão ser adimplidos por suas próprias forças.
6. Conclusão

O problema do superendividamento do consumidor brasileiro, hodiernamente,
é questão socioeconômica urgente, entretanto, pesquisadores nessa área já defendiam a
importância de uma lei específica para o tema. Após nove anos de discussão e surgimentos
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de novos projetos de Lei, a aprovação da Lei 14.181/21 pode ser considerada um avanço
importante.
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Por isso, a pesquisadora Silva afirmava:
O Projeto de Lei em exame trará inovações na parte geral do CDC,
ampliando o rol de princípios e de direitos básicos dos
consumidores, reforçando também os instrumentos da Política
Nacional das Relações de Consumo. (Silva, 2012, p. 2)
Sendo assim, para tratar a pessoa do consumidor superendividado com respeito
e, principalmente, atendendo aos requisitos que compõem a dignidade da pessoa humana,
a publicação da Lei 14.181/21 deve ser considerada como uma boa inovação legislativa.
Nesse sentido, em período de pandemia que o superendividamento pode se
tornar ainda mais grave, mas certo de que essa luta já existia há anos, a segurança jurídica
converge para resolver as demandas com atenção à moral e aos bons costumes.

Assim, por todo o estudado, o resultado mais provável da publicação da Lei é o
fortalecimento do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações consumeristas.
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cidadãos a buscar a tutela jurisdicional requerendo direitos que já são assegurados por lei.
O estudo é relevante, pois o número de ações acerca de saúde tramitando no Poder
Judiciário é crescente. A Judicialização se torna necessária ante a ineficiência das políticas
públicas, voltadas para a área da saúde. Nesse contexto, ela se mostra uma alternativa
eficiente para efetivação desse direito fundamental, uma vez que, em sede do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí, as decisões são analisadas com a máxima celeridade, buscando
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metodologia empregada foi a revisão bibliográfica com abordagem narrativa. Acredita-se
que essa abordagem trouxe informações relevantes para o conhecimento do
funcionamento judiciário e sobre as políticas públicas desempenhadas. É necessária uma
Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA. E-mail:
katarineandrade09@gmail.com
15

Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Mestre pela
Universidade Católica de Brasília – UCB. E-mail: andreianadia@hotmail.com.br
16

50

www.conteudojuridico.com.br

interação entre os Poderes, afim de diminuir as demandas judiciais e manter assegurado o
direito à saúde.
Palavras-chave: Judicialização, Direito Fundamental, Saúde, Medicamentos.
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ABSTRACT: This article deals with the Judicialization of Health and the Guarantee of
Effectiveness of Fundamental Law, based on the analysis of the decisions handed down by
the Court of Justice of the State of Piauí between the years 2015 to 2020, regarding the
granting of medicines. The research aims to analyze demands and identify the reasons that
lead citizens to seek jurisdictional protection, claiming rights that are already guaranteed
by law. The study is relevant, as the number of actions about health being processed in the
Judiciary is growing. Judicialization becomes necessary in view of the inefficiency of public
policies aimed at the health area. In this context, it proves to be an efficient alternative for
the realization of this fundamental right, since, in the Court of Justice of the State of Piauí,
decisions are analyzed with the utmost speed, seeking to satisfy the intended interests. To
structure the arguments presented, the methodology used was a literature review with a
narrative approach. It is believed that this approach brought relevant information to the
knowledge of the judiciary functioning and about the public policies performed. An
interaction between the Powers is necessary, in order to reduce the legal demands and
keep the right to health assured.
Keywords: Judicialization; Fundamental right; Medicines.
Sumário: 1. Introdução. 2. Direito à saúde. 2.1. Constitucionalização do Direito à Saúde:
Efetivação do Direito Fundamental na Constituição Federal de 1988. 2.2. Sistema único de
saúde. 2.3. Princípios limitantes do direito à saúde. 3. Judicialização da saúde como garantia
de efetivação de direito fundamental. 3.1. O fenômeno da judicialização da saúde. 4.
Intervenção do Poder Judiciário no fornecimento de medicamentos. 4.1. Análise das
decisões proferidas pelo TJ/PI nos anos de 2015 a 2020. 5. Conclusão. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O direito à saúde é considerado como um direito fundamental, previsto na
Constituição Federal de 1988, que preceitua em seu Art. 196 que a saúde é um direito de
todos e dever do Estado, que deve fornecer e facilitar o acesso à saúde, de forma igualitária
e universal.

Ainda nesse sentido, conforme Art. 197 da CF/1988, as ações de saúde são de
relevância pública, sendo responsável por sua regulamentação, fiscalização e controle o
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Poder público. A execução de serviços deve ser feita diretamente ou por terceiros, seja
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Dessa forma, a prestação de saúde no Brasil pode ser oferecida tanto por entes
públicos quanto por entes privados, sendo no âmbito público prestado mediante Sistema
Único de Saúde (SUS). O SUS é regido por lei específica (Lei 8.080/90), que estimula a
promoção, prevenção e recuperação de saúde no âmbito nacional, regulando a atuação,
organização e funcionamento dos serviços públicos de saúde.
Destarte, esse sistema visa garantir um atendimento igualitário e universal. Embora
eficiente, o SUS não é suficiente para atender a todas as demandas, gerando muitas vezes
caos nos serviços de saúde. Assim, quando o Estado não cumpre seu dever, ao indivíduo
apresenta-se um instrumento para garantir a efetivação do seu direito, qual seja, a
apreciação pela via judicial das demandas, conforme preceitua o Art. 5º, XXXV da
Constituição Federal de 1988, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988).
A saúde, por ser um direito social e fundamental, tem motivado inúmeras ações no
âmbito do Poder Judiciário. O movimento para efetivação de prerrogativas constitucionais
previstas chama-se Judicialização. A Judicialização da saúde se materializa na necessidade
de buscar junto ao Poder Judiciário uma solução para situações de saúde anteriormente
negadas, seja assistência médica e/ou farmacêutica. Esta é a última alternativa em busca
da garantia e efetivação do direito à saúde constitucionalmente previsto.
Diante disso, vale salientar a relevância da pesquisa, uma vez que o aumento no
número de demandas sociais acerca de saúde ingressadas junto ao Poder Judiciário só
aumenta ao longo dos anos, o que deixa claro a ineficiência das políticas públicas voltadas
para essa temática.
Para a estruturação dos argumentos que fundamentam o presente artigo, a
metodologia empregada foi a revisão bibliográfica com abordagem narrativa. O
levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta direta a livros específicos,
teses, dissertações, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, doutrinas e
artigos científicos pela internet, bem como, estatísticas de órgãos oficiais.
O objetivo do presente artigo é analisar as demandas judiciais, em sede do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, voltadas para a garantia e efetivação do direito à saúde no
tocante ao fornecimento de medicamentos entre os anos de 2015 a 2020 no Estado do
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Piauí, e identificar quais são os motivos que levam os cidadãos a buscar a tutela
jurisdicional requerendo benefícios que já são previstos em lei.
2

DIREITO À SAÚDE

2.1
Constitucionalização do Direito à Saúde: Efetivação do Direito Fundamental na
Constituição Federal de 1988.
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Garantir a dignidade da pessoa humana é um dos desígnios da Carta Magna de 1988,
sendo ela um marco histórico para a proteção constitucional à saúde, como direito
fundamental.
No tocante às inovações trazidas pela CF/88 podemos observar uma maior
preocupação com os direitos fundamentais, segundo Sarlet (2018, p. 67) “a acolhida dos
direitos fundamentais sociais em capítulo próprio no catálogo dos direitos fundamentais
ressalta, por sua vez, de forma incontestável sua condição de autênticos direitos
fundamentais”.
Tendo em vista a saúde como direito fundamental, inclusive se estabeleceu na Carta
Magna de 1988, trazendo na redação de seu art. 6º o rol de direitos sociais fundamentais,
dentre eles estão presentes, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados. (BRASIL,1988).
Segundo Masson (2020) os direitos sociais, fazem parte dos direitos fundamentais de
segunda geração e como consequência exigem um estabelecimento de prestações
positivas do Estado, pois são ligados aos valores de igualdade, cabendo ao Estado pôr em
prática planos que corroborem para a igualdade entre os sujeitos que compõem a
sociedade desfavorecida.
Deste modo, tendo em vista a saúde como direito de todos e dever do Estado, em
seu art. 196, a Constituição Federal de 1988, garante mediante políticas sociais e
econômicas 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.
A presença da saúde como direito social era imprescindível e urgente, segundo o
conceito da OMS (Organização Mundial de Saúde), o direito à saúde não é apenas a
ausência de doenças, mas como o completo bem-estar físico, mental e social do homem.
(BRASIL, 1948).
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Dessa forma, é indispensável ter um reconhecimento maior dentre os direitos
elencado no rol dos direitos sociais, em consequência da sua ligação com a vida e o bem
estar dos cidadãos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A evolução da constitucionalidade do direito à saúde apareceu ao longo dos anos,
de forma mais rudimentar, e nas constituições anteriores à CF/88, é possível ver a ascensão
de um direito tão importante.
Segundo Martins (2020) a constituição de 1824, possui em seu texto um rol extenso
de garantias individuais, descrito como direitos civis e políticos, algumas dessas garantias
individuais se destacaram como a liberdade de locomoção presente no art. 179 Caput e
inciso VI. Contudo, não previu direitos sociais, com exceção apenas do dever a educação.
De acordo com Martins (2020) a Constituição de 1891 sofreu uma grande influência
da Constituição norte-americana, que traz tal influência ao nome do país (REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL) e na forma do governo, adotando a Federação como forma
de Estado, e apesar das mudanças não previa direitos sociais.
Observando a Constituição de 1891, após o fim da monarquia, no que lhe concerne,
sequer utilizou o dispositivo que se referiria ao sentido dos “socorros públicos”
anteriormente presente na CF/24, optou pelo termo “segurança individual”, em seu art. 72,
caput, que da mesma forma não faz referência ao direito à saúde de forma explícita.
(BRASIL,1891)
Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos
seguintes:
A Constituição de 1934, foi a primeira constituição brasileira a estabelecer em seu
texto os direitos sociais, principalmente relacionado ao trabalho, contudo em relação à
saúde pública, não tinha um capítulo que fizesse menção a ela de forma específica, desta
forma estava presente em seu texto de forma dispersa (MARTINS, 2020).
Fazendo uma análise da Constituição de 1934, podemos verificar a existência de
forma dispersa do direito social à saúde. Deste modo está presente o art. 10, inciso II da
CF/34, que determina a competência concorrente da União para cuidar da saúde e
assistências públicas (BRASIL,1934).
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Segundo Lenza (2017), a Constituição de 1937, sofreu influência da constituição
Polonesa fascista de 1935, além do fechamento do parlamento, o judiciário passou a ser
dominado pelo governo, e os direitos fundamentais foram enfraquecidos.
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Logo após, a revogação da Carta magna de 1934, foi promulgada a Constituição de
1937. Ao analisar o texto da CF/1937, percebemos que os direitos fundamentais foram
enfraquecidos. O termo “social” foi suprimido e não está mais presente no item referente
à “ordem econômica”, contudo, manteve a obrigação protetiva da legislação trabalhista
em relação a saúde dos trabalhadores (em seu artigo 137, alínea l) e, em relação à
competência legislativa em matéria de saúde, restringiu essa atribuição à União (observese no art. 16, XXVII), mas deixando a possibilidade para delegar aos Estados (art. 18, alínea
“c”) (BRASIL,1937).
De acordo com Martins (2020), a Constituição de 1946, trouxe de volta em seu texto,
no Título V ("Da Ordem Social e Econômica"), o termo “social” antes suprimido na CF/37, e
restabeleceu direitos individuais, como o mandado de segurança e a ação popular, direito
a greve dentre outros.
Analisando alguns artigos da CF/46, percebe-se que esta, manteve a competência
privativa da União para legislar sobre saúde (em seu art. 5º, XV) e garantiu pela primeira
vez, o direito à vida aos estrangeiros residentes no país, conforme o art. 141. (BRASIL, 1946)
Em relação às melhorias nas condições de trabalho, a Constituição fez menção à
higiene e segurança dos trabalhadores e proteção à gestante, em seu art. 157 inciso XIV,
no entanto, esses benefícios contemplavam somente os trabalhadores que contribuem
com a Previdência Social. (BRASIL,1946).
Relativamente a Constituição de 1967, Masson (2020, p. 87) explica que,
Em um movimento histórico reacionário após a democratização
iniciada em 1945, uma ditadura militar no Brasil foi instituída em 31
de março de 1964, dando origem a uma nova Constituição (a de
1967), cuja curta vigência foi de apenas dois anos. Embora seu texto
não tenha sido elaborado por uma Assembleia Constituinte, mas pelo
Ministro da Justiça do governo de Marechal Humberto Castelo
Branco (Carlos Medeiros Silva), este foi submetido à votação do
Congresso em uma tentativa de conferir roupagem democrática ao
golpe militar.
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Na Constituição de 1967, com a permanência da ditadura, não houve grandes
avanços no direito à saúde, pois a competência privativa para legislar sobre saúde
continuou sendo da União, e de forma similar a constituição de 1946, assegurou aos
trabalhadores assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva, deixando de fora boa
parte da população (BRASIL,1967).
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Art. 8º - Compete à União:
XIV - estabelecer planos nacionais de educação e de saúde;
Art. 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes
direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de
sua condição social:
(...)
XV - assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva;
Retornando a Constituição de 1988, em conformidade com as informações
mencionadas anteriormente, a CF/88 foi um marco em relação ao direito à saúde,
incorporando em seu Título II, no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais o direito social
à saúde, que por sua vez é considerado cláusula pétrea em virtude do art. 60 §4, inciso IV
da CF/ 88.
Segundo Masson (2020, p. 418) “A amplitude dos temas inseridos no capítulo II do
Título II torna inequívoco que os direitos sociais não são somente os que estão inscritos
nos arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 11; eles podem ser localizados, também e especialmente, no
Título VIII — Da Ordem Social”.
Em virtude da afirmação, analisando o texto constitucional podemos verificar que o
direito à saúde também aparece no capítulo I e II, do Título VIII, no art. 193, quando cita
que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça social, e no art. 194 quando
garante que, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social (BRASIL,1988).
Conforme, analisamos o Título VIII, capítulo II da Constituição de 1988, confirmamos que
os direitos sociais não estão presentes apenas nos artigos do rol dos direitos sociais,
podemos mencionar também os artigos 196 e 197 (BRASIL,1988),
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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.
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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.
Deste modo, a Constituição Federal de 1988, trouxe em seu texto a consagração do
direito à saúde como direito fundamental e social. A saúde passa a ser direito de todos e
dever do Estado. Nesse sentido, a efetiva concretização desse direito se deu na CF/88,
possibilitando a todos o acesso universal e igualitário à saúde.
2.2

Sistema Único de Saúde

A constituição federal de 1988, criou o Sistema Único de Saúde (SUS), que é regulado
pela Lei 8.080/90, no que lhe concerne, que as ações e serviços públicos de saúde, integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes presentes no art. 198 da CF/88, que tratam da
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e da
participação da comunidade.(BRASIL,1988).
Diante disso, é importante destacar que, sendo um sistema único, devem ser
observados os princípios da universalidade e da equidade, onde todos os cidadãos
brasileiros têm direito ao acesso e as ações e serviços de saúde disponíveis de forma
igualitária sem qualquer distinção.
Estes princípios ficam mais evidentes no art. 196 da CF/88 que dispõem em seu
conteúdo que, “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” (BRASIL,1988).

O Sistema Único de Saúde (SUS), tem uma grande e importante atribuição perante a
garantia dos direitos fundamentais à vida, saúde, seguridade social, dentre outros e pode
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ser observada na extensa redação do art. 200 da CF/88, entre elas controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias; executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica; ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; fiscalizar e
inspecionar alimentos, entre outras atribuições (BRASIL,1988).
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Em virtude da importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população, seu
extenso campo de atuação, está essencialmente descrito no Art. 6º da Lei 8.080/ 90.
Certamente em algum momento da vida o cidadão vai precisar do Sistema Único de
Saúde (SUS), tendo em vista as atribuições dispostas no art. 200 da CF/88 e no campo de
atuação disposto no art. 6º da Lei 8.080/90, não é apenas nos hospitais que o SUS está
presente, aumentando ainda mais a sua importância e a sua relação com o direito à saúde
e a vida.
Nas palavras de Branco e Mendes (2020, p. 987),
Pautado no modelo de federalismo por cooperação, o SUS há de ser
estruturado com caráter interestatal. Essa característica manifesta-se
na criação de instâncias permanentes de pactuação – as Comissões
Intergestores Tripartite (em âmbito nacional) e Bipartite (em âmbito
estadual) – e na criação de mecanismos solidários para a solução de
problemas comuns, como os Consórcios Intermunicipais de Saúde.
Com o propósito de que exista um bom funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS), a direção é única, cada ente tem suas corresponsabilidades, por sua vez, em âmbito
nacional a direção fica por conta da União, em âmbito estadual por conta dos Estados, e
em âmbito municipal a responsabilidade é dos Municípios, conforme determina a
Constituição Federal (BRASIL,1990).
É importante falar sobre a competência comum dos entes federados, que está
disposto na Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso II, e estabelece que “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;”(BRASIL,1988)
Em virtude dessa descentralização, com direção única em cada esfera de governo,
fica evidente a atuação geral e ao mesmo tempo unificada, garantindo que o sistema
atenda às diversas necessidades das pessoas e dos grupos sociais, com os recursos que
forem possíveis oferecer a todos.
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Destarte, segundo o artigo 7º da Lei 8.080/90 é possível observar os princípios da
universalidade e integralidade nos incisos I e II.
Art. 7º (...)
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis
de assistência;
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II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;
Portanto, pode-se concluir que a criação do SUS, tornou a sociedade mais justa,
igualitária e democrática, garantido a todos o direito à saúde e consequentemente o direito
à vida.

2.3

Princípios limitantes ao direito à saúde

O direito à saúde está presente na vida dos cidadãos de diversas formas, encontra-se
associado a diversos outros direitos que estão interligados entre si, a título de exemplo, o
direito fundamental à vida, tendo em vista que o direito à saúde pertence ao rol de direitos
fundamentais.
Levando em consideração a afirmação, assevera Sarlet (2018, p 68):
Neste contexto, cumpre salientar que o catálogo dos direitos
fundamentais (Título II da CF) contempla direitos fundamentais das
diversas dimensões, demonstrando, além disso, estar em sintonia
com a Declaração Universal de 1948, bem assim com os principais
pactos internacionais sobre Direitos Humanos.
Tendo em vista o amplo conceito de saúde, é importante ressaltar que, ela está
presente no art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), uma lista que
concerne às condições necessárias para a dignidade da pessoa humana.
Artigo 25

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
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sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.
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2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio
gozarão da mesma proteção social.
Ainda que a saúde seja um direito fundamental, guardando forte relação com o
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), existem princípios
norteadores desse direito que devem complementa-lo. O princípio da universalidade,
busca garantir a todos os cidadãos o acesso às ações e serviços de saúde disponíveis. Já o
princípio da integralidade, visa que o sistema atenda às diversas necessidades das pessoas
e dos grupos sociais com os recursos que forem possíveis para oferecer à população.
Embora esses princípios estejam previstos em lei, existem limites que impedem a sua
efetivação, dentre eles o princípio da reserva do possível, que faz jus a escassez de recursos
e necessidade de distribuição valores para que seja sanada a deficiência, de acordo com a
carência de cada cidadão, e a própria universalidade, tendo em vista que não é possível
dar acesso a todas as ações e serviços, a todos (MASSON, 2020).
Mediante o exposto, é possível entender a proteção à saúde como direito humano, e
mesmo com toda a sua importância, existem limites à sua efetivação.
O primeiro princípio limitante a ser citado é o da Separação dos Poderes. Ele está
disposto no art. 2º da Constituição Federal de 1988, onde determina, que, “são Poderes da
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”
(BRASIL,1988).
Sendo assim, Paulo e Alexandrino (2015) entendem que não se trata da obediência
de um poder ao outro, mas de certa forma, um limite onde a própria constituição o impõe,
com o propósito de que exista equilíbrio para funcionamento harmonioso, necessário para
que os poderes realizem seu papel para o bem da sociedade, sem intervir nas atribuições
de outro poder.
Tendo em vista, que, a saúde é um direito social e fundamental, é inevitável não falar
do princípio da dignidade da pessoa humana, além disso, está presente como fundamento
da Carta Magna de 88 em seu art.1º, inciso III, sendo assim, imprescindível para que o ser
humano usufrua de direitos a eles garantidos.
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Diante disso, leciona Bahia (2017, p. 102):
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Esse princípio universal funciona como paradigma, fundamento,
limite e desiderato de um ordenamento jurídico, de um Estado e de
uma sociedade aos quais confere legitimidade. (...)compreender que
o conteúdo do princípio diz respeito ao atributo imanente a todo ser
humano e que justifica o exercício da sua liberdade e a perfeita
realização de seu direito à existência plena e saudável.
Portanto, conforme é respeitada a dignidade da pessoa humana, observa-se o
tratamento do indivíduo dotado de valor, que deve estar acima das coisas e em mesma
igualdade perante seus semelhantes, e quando ocorre o desrespeito ao referido princípio,
o indivíduo perde seu valor e é reduzido condição de objeto, com propósito e meio de
satisfazer algum interesse imediato pertinente (BRANCO E MENDES, 2020)
Diante do exposto, podemos entender que quando não se respeita a predominância
do princípio da dignidade humana, se legitima a intervenção judicial, ao exigir do Estado
que preserve a dignidade existente e que crie condições onde os indivíduos possam
usufruir de direitos a eles garantidos, como por exemplo, o direito à saúde, com a devida
dignidade. Dessa forma, podemos verificar a aplicação de tal princípio no julgado a seguir:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. PESSOA PORTADORA DE ANTI-RO POSITIVO,
INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE DO
MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAMENTOS ESTRANHOS À
LISTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO RENAME. NÃO
ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. REFLEXOS NA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2 - A saúde é um direito fundamental, indisponível e
constitucionalmente tutelado, razão pela qual, o medicamento
requerido pela apelada - porque, conforme prescrição médica, é
necessário ao tratamento da enfermidade e manutenção da sua vida
- não pode ser negado pelo poder público, sob o argumento de não
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constar em listagem disponibilizada pelo Ministério da Saúde, sob
pena de esvaziamento da garantia Constitucional.
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3 - É pacífico o entendimento de que a intercessão do Judiciário com
o objetivo precípuo de resguardo do direito à saúde, sobretudo
diante da omissão estatal, não afronta o princípio da separação dos
poderes institucionais.
4 – Sentença mantida.
5 - Recurso conhecido e improvido.
(TJPI | Apelação Cível Nº 0000313-74.2015.8.18.0028 | Relator: Des.
Vice-Presidente | Gab. Des. Vice-Presidente | Data de Julgamento:
24/01/2020).
Levando em consideração que a dignidade da pessoa humana está positivada na
CF/88 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o princípio do mínimo
existencial aparece como limite às restrições dos direitos fundamentais. Dessa maneira,
assegura Barcellos (2011, p 288) “é correto afirmar que, nos termos constitucionais, garantir
condições materiais essenciais à dignidade humana (o mínimo existencial) é a prioridade
do Estado brasileiro”.
Tendo em vista que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado através de
diversos serviços, ações e políticas públicas, que garantindo o mínimo existencial, deve
assegurar as condições da dignidade do indivíduo. Vejamos o julgado inframencionado:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONTROLE
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS
EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS.
MANIFESTA
NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO
EXISTENCIAL (...).
(TJ-PI - MS: 201400010093050 PI 201400010093050, Relator: Des.
Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 03/11/2016,
Tribunal Pleno)
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O julgado em questão trata de um direito essencial, incluso no conceito de mínimo
existencial (fornecimento gratuito do medicamento, tendo em vista a carência financeira
da paciente.), e a alegação de questões orçamentárias não se sobrepôs à necessidade de
garantir o direito fundamental ameaçado, principalmente no caso em questão onde
inexiste comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
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Portanto como relata Sarlet (2018, p 338)
Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de
um direito à saúde, venham a opor - além da já clássica alegação de
que o direito à saúde (a exemplo dos direitos sociais prestacionais
em geral) foi positivado como norma de eficácia limitada - os
habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência
dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação
de recursos públicos, não nos parece que essa solução possa
prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a
preservação do bem maior da vida humana.
Diante do exposto, prestações positivas do Estado são extremamente necessárias,
existindo alguns limites que dificultam a realização de tais ações e serviços para a
população. Dito isso, o próximo limite a ser apresentado trata do princípio da reserva do
possível.
Segundo Masson (2020), reconhecendo que existe ligação certa e irrefutável entre as
prestações obrigacionais referente a realidade financeira do Estado, e a anuência de que
as necessidades são maiores que os recursos financeiros, sabe-se que é necessário por
parte do Estado definir prioridades para as políticas públicas e assim destinar recursos de
forma justa, alegando a cláusula de “reserva do possível.”
De acordo com o exposto, fica claro a limitação do Estado em prover todas as políticas
públicas e todas as ações e serviços aos cidadãos, contudo, deve-se entender que além da
capacidade de impedir que determinado direito se torne possível, a “reserva do possível”
também ajuda a garantir direitos fundamentais, como confirma o julgado, que dispõe, que
a simples alegação, pelo Poder Público, de incapacidade financeira, pautada na teoria da
reserva do possível, não pode servir de empecilho à concreção dos direitos fundamentais.
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA
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CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. DEVER DO ESTADO DE
FORNECER TRATAMENTO A PESSOAS CARENTES. SÚMULA 01 DO
TJPI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...).
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(TJ-PI - AI: 00058913920148180000 PI 201400010058918, Relator:
Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 15/07/2015, 3ª
Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 28/07/2015)
Nesse sentido, assevera Sarlet (2018, p. 296):
A reserva do possível constitui, em verdade (considerada toda a sua
complexidade), espécie de limite jurídico e fático dos direitos
fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas
circunstâncias, como garantia dos direitos fundamentais, por
exemplo, na hipótese de conflitos de direitos, quando se cuidar da
invocação - observados sempre os critérios da proporcionalidade e
da garantia do mínimo existencial em relação a todos os direitos - da
indisponibilidade de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo
essencial de outro direito fundamental.
Portanto, Masson (2020) entende que, em relação ao limite jurídico-fático, este, está
ligado aos recursos financeiros que podem estar disponíveis ou não pelos Poderes Públicos
para implementar determinados direitos e prestações que estão sendo solicitadas pelo
indivíduo, em virtude do pedido descabido solicitado, e deve ser levada em consideração
a análise de forma que, compare a demanda única e individual, com todas as demandas
semelhantes que, são de forma igual válida e digna de tutela.
3 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE COMO GARANTIA DE EFETIVAÇÃO DE DIREITO
FUNDAMENTAL
3.1 O fenômeno da judicialização da saúde.
Com o passar dos anos é perceptível a efetiva atuação do Poder Judiciário em ações
que tratam de demandas sociais acerca de saúde.
A saúde, enquanto um direito fundamental e social, é direito de todos e dever do
Estado que deve garanti-lo por meio de políticas públicas sociais e econômicas, o acesso
universal e igualitário, pautado sempre nos princípios da promoção, prevenção e
recuperação de saúde. No entanto, sabemos que esse direito não tem efetivação plena
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quando levamos em consideração a escassez de recursos, insumos e o caos instalado na
saúde pública brasileira.
Por essa razão, muitas pessoas recorrem à via judicial buscando a tutela jurisdicional
para efetivação do direito pretendido. Esse processo é chamado de judicialização.
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O fenômeno da judicialização do direito à saúde, de acordo com Masson (2020), nada
mais é que a transferência para o Poder Judiciário de uma decisão, acerca da concretização
de um direito, que em tese deveria ser de atribuição dos demais poderes (Poder Executivo
e Poder Legislativo), mediante o implemento de políticas públicas. Essas demandas,
normalmente, exigem a prestação de um direito que, teoricamente, deveria ser assegurado
pelo Estado, como a concessão de medicamentos, leitos ou tratamentos de saúde.
Ao longo dos anos é notável o aumento no número de demandas judiciais a respeito
de temas voltados para a saúde. Conforme explica Ignácio (2020), a judicialização teve
início em meados da década de 80 e desde então o Estado vem sendo cada vez mais
acionado para satisfação dos anseios sociais, notadamente no que tange ao fornecimento
de serviços de saúde, como a prestação de medicamentos.
Diante disso, entendemos que a intervenção do Poder Judiciário na resolução de
demandas, aprofunda algumas situações sensíveis no acesso aos serviços de saúde.
Citamos como exemplo, o orçamento público destinado à saúde, que por muitas vezes, a
depender do medicamento pretendido, é defasado de forma brusca. Isso não significa
dizer que o Estado pode se valer da justificativa da teoria da reserva do possível em
situações que estão em voga o direito à saúde, justamente por se tratar de um mínimo
existencial ligado diretamente à dignidade da pessoa humana.
Nesse contexto, entendemos que a judicialização tem sua origem ligada diretamente
a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, que em tese, deveria ser eficiente e de
qualidade, igualitário e universal. Por ser essencial, não é razoável, nem muito menos
tolerável que a ausência de atos, principalmente advinda do poder público, impeça a sua
concretização.
Esse fenômeno é crescente, tanto no Estado do Piauí como no Brasil, haja vista a
constante violação aos direitos atrelados à saúde dos indivíduos.
A saúde, como sabemos, está inserida no rol de direitos fundamentais, disciplinada
no art. 6º da Constituição Federal com status de direito social inerente ao ser humano, bem

65

www.conteudojuridico.com.br

como prevista no art. 196 e seguintes da Constituição que trata das ações de saúde. Ainda
conta com a Lei 8.080/90, que cria e regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS).
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É imprescindível destacar que no campo do direito à saúde, o Estado tem o dever de
prover as condições necessárias ao seu pleno exercício. Isso se dá mediante competência
concorrente entre os entes, conforme preceitua o art. 23, II da Constituição Federal.
A judicialização, portanto, é um meio pelo qual se busca a tutela de um direito relativo
à saúde, muitas vezes obrigando o Estado a ser mais eficiente em suas políticas públicas,
concretizando aquilo que está previsto no texto constitucional.
Diante disso, é notório que o processo de judicialização causa prejuízos aos cofres
públicos, uma vez que, muitas decisões demandam uma soma vultosa de dinheiro para o
tratamento de uma só pessoa. Porém, como leciona Ferreira (2019), “esse argumento ou
qualquer outro que tenha como base um direito secundário, não é suficiente para rechaçar
a judicialização, vez que não se sobrepõe a necessidade de efetivação do direito social e
fundamental à saúde”.
Portanto, a saúde, enquanto direito fundamental, de segunda geração, protegida no
texto constitucional é reconhecida como um direito subjetivo, deve ser implementada por
uma legislação que a concretize e por meio de políticas públicas necessárias e eficazes para
a sua efetivação.
4

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

4.1
Uma análise das decisões judiciais proferidas pelo TJ – PI nos anos de 2015 até
2020 no Estado do Piauí
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei 8.080/90, obedecendo
os preceitos constitucionais, foi um grande avanço na democratização da saúde no Brasil.
Os entes federativos são corresponsáveis pela gestão e prestação dos serviços de saúde.
Dessa forma, de acordo com Pessoa e Silva (2019),
Têm-se concomitantemente normas de caráter constitucional e
infraconstitucional determinando que a responsabilidade referente
às ações e serviços de saúde abrange o Estado, englobando,
portanto, tanto à União, quanto os Estados, Distrito Federal e os
Municípios, na conformidade do que dispõe o art. 23, II da
Constituição Federal de 1988.
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Nesse sentido, quando o indivíduo não consegue ter acesso ao bem ou serviço
pleiteado em via administrativa, aciona o Poder Judiciário, a fim de ter seu direito
garantido.
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No Estado do Piauí há uma crescente demanda relativa aos serviços de saúde, seja a
concessão de tratamentos médicos, procedimentos cirúrgicos ou fornecimento de
medicamentos.
De acordo com o levantamento feito, utilizando como base de dados o site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e o site Jusbrasil, as demandas referentes ao
fornecimento de medicamentos, que é o nosso objeto de estudo, somam cerca de 917
entre os anos de 2015 e 2020.
Devido ao relevante caráter social da judicialização da saúde, de acordo com
Herculano (2019), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando solucionar o impasse das
altas e crescentes demandas acerca de saúde, proporcionou a edição de atos normativos
e ferramentas que possibilitem o atendimento dessas demandas da sociedade. De acordo
com dados colhidos no Relatório de Justiça em Números do CNJ, no ano de 2020, existiam
cerca de dois milhões de ações sobre saúde, a maioria tratando de pedidos relacionados à
concessão de medicamentos e realização de procedimentos, constantes ou não nas
listagens de serviços ou produtos disponibilizados pelo SUS. É certo que a maioria das
demandas que chegam ao Poder Judiciário nessa temática são decorrentes das omissões
ou insuficiências na prestação de um serviço de saúde.
A busca por mudança no âmbito do CNJ começou efetivamente em meados de 2010
com a aprovação da recomendação nº 31/2010, que reuniu medidas para auxiliar os juízes
e os operadores do direito na tomada de decisões mais eficazes. A recomendação
possibilita uma participação multidisciplinar na tomada de decisão mais justa e consciente.
Além disso, trata da implementação de Núcleos de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus).
Dessa forma, por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o TJ-PI por
meio da resolução n°131/2019, alterou a denominação do Núcleo de Apoio Técnico ao
Magistrado (Natem), para Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Nat-Jus), visando
melhor adequar o termo às demandas judiciais no âmbito da saúde. O Nat-Jus é uma
unidade técnica que dá suporte aos juízes do TJ-PI que necessitem de embasamento
específico nas ações relativas à saúde.
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Ao analisar as demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos no Estado
do Piauí, percebemos que a maioria dos pedidos são deferidos, assim como os pedidos de
antecipação de tutela, podendo o autor usufruir dos efeitos da sentença antes mesmo da
decisão do mérito. É notório ainda que muitas demandas são referentes a Mandados de
Segurança, onde se tem o direito líquido e certo para pleitear judicialmente a concessão
da tutela pretendida.
Partindo desse pressuposto, passamos a analisar as decisões proferidas pelo TJ-PI, a
começar pelo ano de 2015. Vejamos o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE
SEGURANÇA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO.
QUESTÃO OBJETO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJ/PI.
[...] INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 06 E 02 DO TJ/PI. MÉRITO.
FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTO.
PESSOA
HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO
EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO. DESNECESSIDADE DE
PREVISÃO EM LISTAGEM OFICIAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVER
DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 01 DO TJPI.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
(TJ-PI - MS: 00072858120148180000 PI 201400010072850, Relator:
Des. Erivan José da Silva Lopes, Data de Julgamento: 02/07/2015,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/07/2015).

A decisão analisada versa sobre o direito à saúde que, como sabemos, é protegido
constitucionalmente. Nesse caso, o cidadão ingressou com uma ação na via judicial,
visando assegurar o direito de recebimento de medicamentos por ter seu pedido negado
na via administrativa. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
possui jurisprudência firmada acerca do tema. A previsão sumular explica que:
SÚMULA Nº 01 – Os direitos fundamentais de caráter assistencial,
como o fornecimento de remédios pelo Poder Público,
compreendidos dentro dos direitos constitucionais mínimos,
indispensáveis à promoção da existência digna às pessoas
necessitadas, na forma da lei, prescindem de previsão orçamentária
para terem eficácia jurídica.
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SÚMULA Nº 02 – O Estado e os Municípios respondem
solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento
de saúde das pessoas necessitadas, na forma da lei, podendo ser
acionadas em juízo em conjunto ou isoladamente.
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SÚMULA Nº 06 – A justiça estadual é competente para processar e
julgar ação contra o Estado e os municípios piauienses que tenha por
objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção,
proteção e recuperação da saúde de pessoas necessitadas, na forma
da lei. (PIAUÍ, 2011).
De acordo com a jurisprudência firmada pelo TJ-PI e tendo como base o preceito
constitucional previsto no art. 23, II da CF/88, os entes federativos são solidariamente
responsáveis pela prestação de serviços de saúde. Partindo desse pressuposto, as ações
que versam sobre direitos fundamentais de caráter assistencial, como a prestação de
medicamentos pelo poder público, devem ser asseguradas independente de previsão
orçamentária.
No ano de 2016, as decisões proferidas foram semelhantes, utilizando o Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí os mesmos argumentos para concessão da prestação pleiteada
relativamente à aplicação das Súmulas 01, 02 e 03.
Na tomada de decisões muitos aspectos devem ser observados, como no caso em
análise, vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PACIENTE COM ESCLEROSE SISTÊMICA COMPLICADA POR
HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDÁRIA, CI: M34; CID 127.2.
NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO BOSENTANA 62, 5MG.
PACIENTE COM PÁRCOS RECURSOS FINANCEIROS. DEVER DO
ESTADO EM PROMOVER A SAÚDE. [...] MEDICAMENTO NÃO
CONTEMPLADO NO RENAME E NOS PCDT DO SUS.
IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. [...]
(TJ-PI - MS: 201500010005323 PI 201500010005323, Relator: Des.
Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 18/02/2016,
Tribunal Pleno)
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Nesse caso, o julgador concedeu ao impetrante o fornecimento do medicamento por
ele requestado, uma vez que é flagrante sua busca junto a Secretaria de Saúde do Estado
do Piauí, tendo sua pretensão negada em virtude da ausência do fármaco para o
tratamento de saúde. Depreendemos da decisão que a falta do medicamento não é fato
suficiente para não o fornecer, uma vez que, os entes federativos são solidariamente
responsáveis pela promoção, prevenção e recuperação de saúde, devendo proporcionar
um acesso universal e igualitário a todos. O direito de perceber medicamentos decorre do
direito à vida, inerente ao ser humano (previsto no art. 5º da CF/88) e, portanto, em
situações como essas, esse direito deve prevalecer.
Ainda que o medicamento não conste na lista do no RENAME (Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – é a lista de medicamentos disponíveis no SUS para atender as
necessidades de saúde prioritárias da população) e nos PCDT do SUS (Protocolos Clínicos
e Diretrizes Terapêuticas – são documentos que estabelecem que critérios devem ser
observados ao diagnosticar uma doença, qual tratamento adequado, qual a posologia
adequada e o acompanhamento dos resultados) esse direito deve ser assegurado.
Nesse sentido, quando direitos fundamentais estão em confronto, há de haver uma
ponderação entre eles, a fim de satisfazer aquele que se encontra frontalmente atingido. A
este respeito, leciona Barroso (2009, p. 4. apud Carvalho Júnior e Zenkner, 2016, p.10)
o Judiciário não pode ser menos do que deve ser, deixando de tutelar
direitos fundamentais que podem ser promovidos com a sua
atuação, e, de outra parte, não deve querer ser mais do que pode ser,
presumindo demais de si mesmo e, a pretexto de promover os
direitos fundamentais de uns, causar grave lesão a direitos da mesma
natureza de outros tantos. (...) O que está em jogo, na complexa
ponderação aqui analisada, é o direito à vida e à saúde de uns versus
o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente
fácil nem moralmente simples nessa questão.
Portanto, independente da medicação constar nas listas do SUS, o Tribunal vem
decidindo em favor do cidadão, com base nos direitos constitucionais tutelados, quais
sejam o direito à vida e o direito à saúde.
Em 2017, a maioria das demandas judiciais acerca da prestação de medicamentos
foram favoráveis aos impetrantes, inclusive em situações específicas, como por exemplo,
para o tratamento feito com medicamentos não produzidos no Brasil, vejamos:
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AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ESTRANHO
LISTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS
AÇÕES E PRESTAÇÕES DE SAÚDE. ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. [...].
(TJ-PI - AGV: 00034966920178180000 PI, Relator: Des. José Francisco
do Nascimento, Data de Julgamento: 22/06/2017, Tribunal Pleno)
Nesse caso, o tratamento do impetrante é dispendioso, uma vez que o medicamento,
objeto da lide, não é fabricado no Brasil e tem um custo bastante elevado. Porém, ainda
assim, o Tribunal optou pela concessão da tutela pretendida valendo-se das garantias
constitucionais do direito à vida e à saúde. Embora a concessão venha a onerar os cofres
públicos, visto que o fármaco possui um valor elevado, o que prevalece, nesse caso, é o
direito fundamental à vida.
Há também decisões que denegam a pretensão do impetrante, quando, por exemplo,
não há garantia de que o medicamento pleiteado seja eficaz para o tratamento.
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE LIMINAR. EXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA. FÁRMACO FORA DA LISTA DO SUS. NÃO
DEMONSTRADA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. PARECER
DESFAVORÁVEL DO NATEM. SEGURANÇA DENEGADA [...].
(TJ-PI - MS: 00078143220168180000 PI, Relator: Des. Oton Mário José
Lustosa Torres, Data de Julgamento: 22/06/2017, 4ª Câmara de
Direito Público)
Nessa situação, o medicamento pleiteado não está previsto nas listas do SUS, o que
por si não desabona o recebimento, como já vimos em situações anteriores. Na maioria
das vezes o Tribunal opta por conceder a medicação. No caso em análise a circunstância é
diferente, uma vez que não há fatos que comprovem a eficácia do medicamento solicitado.
Esse parecer foi dado à época pelo órgão consultivo do Poder Judiciário, o NATEM (Núcleo
de Apoio Técnico ao Magistrado), hoje denominado Nat-Jus (Núcleo de Apoio Técnico do
Poder Judiciário), reforçando a importância de uma análise multidisciplinar,
proporcionando decisões mais acertadas.
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Para que medicamentos não constantes na lista do RENAME sejam concedidos, o STJ
(Superior Tribunal de Justiça) firmou tese, com base no tema 106 (tese de repercussão
geral) decorrente do REsp 1657156/RJ. O poder público será obrigado a fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS quando:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo
SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os
usos autorizados pela agência. (BRASIL, 2018).
Relativamente à concessão de liminares, trazemos um exemplo do ano de 2018, onde
a impetrante pôde usufruir dos efeitos da sentença antes do julgamento do mérito.
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTOS.
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA. GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...].

(TJ-PI - AGV: 00014801120188180000 PI, Relator: Des. José Francisco
do Nascimento, Data de Julgamento: 24/07/2018, 5ª Câmara de
Direito Público)
Nesse contexto, a decisão concessiva de liminar se deu em virtude da urgência na
manutenção da vida e saúde da impetrante (devidamente provada através da análise de
laudos médicos), uma vez que a demora processual, por si só, poderia trazer consequências
irreversíveis à saúde da mesma.
Em 2019, ano da implementação do Nat-Jus, houve uma queda expressiva nas
demandas relacionadas à saúde. Além disso, o apoio técnico fez com que as decisões
proferidas fossem mais acertadas e justas, sempre utilizando como base os preceitos
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constitucionais e as normas positivadas no âmbito estadual e federal. Temos como
exemplo, o julgado inframencionado:
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AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE
RESOLVEU O MÉRITO DO MANDAMUS. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DE LITISCONSORTES PASSIVOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO - AFASTADAS. FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTO. QUESTÃO OBJETO DE JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO TJ/PI. [...]. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 02 E 06 DO
TJ/PI. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. CONFIRMAÇÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA [...].
(TJ-PI - AGV: 00045486620188180000 PI, Relator: Des. José James
Gomes Pereira, Data de Julgamento: 05/09/2019, 2ª Câmara de
Direito Público)
Diante do exposto, podemos perceber que há uma forte tendência de acolhimento
as solicitações de prestações feitas ao SUS. O TJ-PI fundamenta suas decisões com base na
jurisprudência firmada no âmbito de seu Tribunal, por meio de teses de repercussão geral
do STF e STJ e também nos ditames constitucionais que visam assegurar os direitos
fundamentais da saúde e vida da pessoa.
O Ano de 2020 foi assolado pela pandemia de COVID - 19, o que de certa forma
aumentou as demandas de solicitação de leitos clínicos e de UTI, somando-se as demandas
relativas ao fornecimento de medicamentos. Em todo caso, na maioria das vezes, os pleitos
foram atendidos, salvo uma ou outra situação em que a parte impetrante não detinha todo
o aparato probatório que embasasse o seu pedido. No entanto, situações como a de
falecimento do impetrante antes de ter sua demanda julgada aconteceram. Como
demonstra o julgado inframencionado:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PACIENTE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVIDA [...].
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(TJPI | Apelação Cível Nº 0000951-27.2017.8.18.0032 | Relator:
Fernando Carvalho Mendes | 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO | Data
de Julgamento: 09/10/2020)
Embora o Tribunal de Justiça desenvolva suas atividades de forma célere e eficaz,
como percebe-se, ainda acontecem situações como a evidenciada no julgado em análise,
onde a parte que impetra o Mandado de Segurança morre sem que seu pleito seja
resolvido.
De acordo com dados do Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa, (2019) de 2009 a
2017, o número de processos relativos à saúde no Brasil triplicou. Isso demonstra um
aumento de cerca de 130%. Em 2019, 95,7 mil demandas acerca de saúde começaram sua
tramitação no Judiciário. No estado do Piauí, entre os anos de 2015 e 2018 o aumento das
demandas também pôde ser sentido de forma intensa. Em contrapartida, especificamente
no ano de 2019, houve uma queda vertiginosa nas demandas relativas à saúde no Estado.
Isso se deve a uma atuação mais efetiva do Nat-Jus, proporcionando uma
multidisciplinaridade na tomada de decisões. Soma-se a isso, o fato de que o Estado do
Piauí, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), conta, desde 2019,
com uma Câmara de Mediação que tem por objetivo diminuir a judicialização no tocante
aos direitos inerentes à saúde.
Nesse sentido, a Secretaria do Estado de Saúde (2019), tem por objetivo a
descentralização do acesso aos produtos e serviços ofertados pelo SUS, visando evitar a
judicialização. A Câmara SUS, que conta com a participação de representantes de vários
órgãos, como por exemplo, Procuradoria Geral do Estado do Piauí (PGE), Defensoria
Pública do Piauí (DPE) e Superintendência de Assistência à Saúde, tem o propósito de
promover a solução consensual de demandas relativas à saúde no Estado do Piauí,
buscando a conciliação e propondo soluções mais céleres e eficazes para esses conflitos
que ainda tramitam no sistema judiciário piauiense. Além disso, a Câmara SUS, assessora
os órgãos responsáveis pela elaboração de políticas públicas, propondo a melhora na
qualidade dos serviços e estimulando a cooperação mútua. Essa parceria demonstra que a
interação entre os diversos setores da sociedade favorece o bom andamento dos processos
e ainda possibilita a resolução pacífica de conflitos, extremamente importante quando se
fala em direito à saúde.
É fato que o Estado não dispõe de recursos suficientes para atender a todas as
demandas da sociedade, porém, esse argumento não pode ser usado para que deixe de
prestar assistência universal, igualitária e digna aos cidadãos. Diante disso, cabe ao Poder
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Judiciário dirimir conflitos entre sociedade e Estado que prive aos cidadãos o acesso a um
sistema de saúde de qualidade, sempre respeitando os direitos fundamentais
constitucionalmente previstos.
5 CONCLUSÃO
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A saúde enquanto direito fundamental, compreendida como direito subjetivo
público dotada de universalidade e, em tese, de aplicação imediata, deve ser assegurada
mediante políticas públicas, sociais e econômicas, que assegurem a sua eficiente
promoção e prevenção.
Em decorrência do crescente número de demandas judiciais acerca de saúde,
podemos entender que o processo de judicialização se torna mais ativo a cada dia pelo
fato de que as políticas públicas voltadas para a concretização da saúde muitas vezes são
ineficazes, tendo em vista que grande parcela das solicitações para a prestação de serviços
iniciadas no âmbito administrativo não são providas. A falta de medicamentos básicos para
o tratamento de doenças é indiscutivelmente uma realidade enfrentada no nosso Sistema
de Saúde. Nesse sentido o Poder Judiciário se insere, obrigando o Estado a atuar com
eficiência, garantindo a efetivação de direitos fundamentais.
Com base na análise das decisões judiciais acerca do fornecimento de medicamentos
no Estado do Piauí, podemos perceber que há um cenário de grande oscilação entre os
anos analisados. Há uma crescente nas demandas de 2015 até 2018 e uma baixa
vertiginosa no ano de 2019. Já em 2020, com o advento da pandemia de COVID – 19 (Sars
– Cov-2), naturalmente houve um aumento nos pedidos relativos à prestação de
medicamentos e outros serviços de saúde.
Nesse diapasão, as decisões, em sua maioria, são favoráveis à concessão de
medicamentos, com a exceção de situações em que o medicamento pleiteado não tem
eficácia comprovada. Os medicamentos que podem ser substituídos e possuem o mesmo
efeito terapêutico de outros indicados pelos médicos responsáveis pelo tratamento
também são concedidos. Aqueles que não se encontram nas listagens do SUS também
passam pela aprovação, com a justificativa de que os direitos fundamentais devem ser
assegurados.
No período analisado, raras foram as situações em que o impetrante vem a óbito
antes mesmo da análise do mérito e da decisão ser proferida, demonstrando que o
processo se dá, na maioria das vezes, de forma célere e eficiente.
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Portanto, é cristalino o fato de que o Poder Judiciário piauiense cumpre seu papel,
resolvendo lides que muitas vezes poderiam ser evitadas com a mera análise e prestação
administrativa dos pedidos dos cidadãos. Os meios pacíficos de resolução de conflitos
auxiliam na diminuição dos pedidos de tutela jurisdicional, mas não conseguem, ainda,
diminuir de forma tão expressiva a demanda. A atuação do Judiciário se torna, então,
imprescindível para a satisfação dos interesses sociais dos cidadãos.
Concluímos, que é necessária a integração entre os Poderes (Legislativo, Executivo e
Judiciário) atuando conjuntamente na construção de políticas públicas, que visem dar uma
maior atenção à prestação de serviços de saúde. Dessa maneira, poderá haver uma redução
nas demandas judiciais acerca da concessão de medicamentos, sem comprometer a saúde
do cidadão, visto que esta é um direito fundamental amplamente assegurado.
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RESUMO: O presente artigo, partindo da exposição de contexto histórico a respeito da
prisão processual através de revisão legislativa, apresenta as modificações, neste âmbito,
inseridas pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o chamado “Pacote Anticrime”.
Neste contexto, utilizando-se do método hipotético-dedutivo e a partir de análise da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, busca demonstrar a problemática quanto à
aplicação controvertida da norma inserida no parágrafo único, do artigo 316 do Código de
Processo Penal. Por fim, o trabalho buscou discorrer acerca da insegurança jurídica
desencadeada pela ausência de decisões uniformes, em cotejo com a efetividade
processual e os princípios constitucionais da segurança e do devido processo legal.
Palavras-chave: Prisão preventiva. “Pacote Anticrime”. Necessidade de reavaliação.
Aplicação pelos Tribunais. Insegurança Jurídica.
ABSTRACT: The present article, starting from the exposition of the historical context
regarding the procedural arrest through legislative revision, presents the modifications, in
this scope, inserted by Law 13.964, of December 24th, 2019, called “Anti-Crime Package".
In this context, using the hypothetical-deductive method and based on the analysis of the
jurisprudence of the Superior Courts, it seeks to demonstrate the problem regarding the
controversial application of the rule inserted in the paragraph of article 316 of the Code of
Criminal Procedure. Finally, the work sought to discuss the legal uncertainty triggered by
the absence of uniform decisions, in comparison with procedural effectiveness and the
constitutional principles of security and due process of law.
Key-words: Preventive detention. “Anti-Crime Package". The need of reassessment.
Application by the Courts. Legal uncertainty.
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Introdução
O presente trabalho, através do método hipotético-dedutivo e mediante pesquisa
legislativa, doutrinária e jurisprudencial, se ocupa, a partir de abordagem histórica e
explanação sobre as modalidades de prisão processual positivadas no ordenamento
jurídico brasileiro, da análise da aplicação, pelos Tribunais, da alteração, introduzida pela
Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ao artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, e da consequente insegurança jurídica gerada pela ausência, até o
momento, de uniformização da jurisprudência e pela existência de diversos pontos
controvertidos em relação ao tema.
A prisão processual, modalidade provisória de constrição da liberdade vem
regulada, no âmbito do ordenamento jurídico, pela Constituição Federal e pelo Código de
Processo Penal. No contexto de determinado processo, trata-se de medida excepcional,
cabível quando presentes as hipóteses legais e observados os princípios que regem o
instituto das medidas cautelares.
A Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019 – que passou a vigorar em 23 de janeiro
de 2020 -, introduziu diversas mudanças aos dispositivos processuais relativos à sistemática
das prisões: foram alterados os artigos 282, 283 e 287, os artigos 310 a 312 e os artigos
315 e 316, todos do Código de Processo Penal.

Relevantes modificações foram realizadas, tal como a supressão da expressão “de
ofício” do artigo 311 do mencionado Código, que dispõe sobre a possibilidade de
decretação da prisão preventiva no curso das investigações ou da ação penal, e a inclusão
do parágrafo único ao artigo 316 (necessidade de reavaliação periódica da prisão
preventiva). E, com as significativas modificações vieram os embates jurisprudenciais,
calçados em entendimentos divergentes a partir da interpretação dos novos regramentos,
inclusive, entre membros de um mesmo tribunal e, também, entre Tribunais Estaduais e
Superiores.
Neste panorama, foi feita, inicialmente, uma abordagem histórica da prisão, a fim
de se introduzir o contexto legislativo das prisões processuais ao longo da história no
ordenamento jurídico brasileiro.
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Após breve apresentação das mudanças legislativas introduzidas pela novel
legislação, foram analisadas, crítica e especificamente, decisões proferidas pelas Cortes
Superiores sobre o teor do parágrafo único, do artigo 316 Código de Processo Penal, que
ensejaram amplas discussões no âmbito jurídico, abarcando diversas questões inerentes à
qualquer posição que se adote.

2.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Por fim, constatada a existência de decisões divergentes, inclusive dentro de um
mesmo Tribunal, o que ensejou, dada a interpretação de cada órgão julgador, soluções
díspares para casos análogos, foi pontuado, diante de todo este contexto, sobre o
problema da insegurança jurídica decorrente de ausência de orientação coesa e unânime
por parte dos Tribunais Superiores.
Abordagem histórica da prisão

Antes da Proclamação da Independência em 07 de setembro de 1822 e da
Constituição do Império, a legislação vigente no Brasil Colônia era praticamente a
portuguesa. O Decreto de 23 de maio de 182117, editado pelo Príncipe Regente, buscou
adequar a situação legal portuguesa à realidade brasileira. Referido diploma pretendeu
sanar o problema da “garantia da liberdade individual”, tentando restringir ao máximo o
poder das autoridades criminais da época no que diz respeito ao exercício arbitrário da
“prisão sem culpa formada”18.
Posteriormente, a Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de
182419, alinhando-se às questões de igualdade e defesa dos direitos individuais do
cidadão, passou a restringir, no artigo 17920, parágrafo 8º, a possibilidade de prisão antes
17 BRASIL. Decreto de 23 de maio de 1821. Dá providencias para garantia da liberdade individual. Publicado
na CLBR de 1821.
18 O Decreto proibiu a prisão de qualquer pessoa livre no Brasil, salvo por ordem escrita do juiz local. Esta
ordem, todavia, não podia ser expedida sem a prévia formação da culpa, através da inquirição de três
testemunhas.
19 BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Constituição Política do
Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em
25.03.1824. Coleção de Leis do Império do Brasil, 1824.
20 Os parágrafos seguintes deste artigo apresentam a regulamentação das outras formas de prisão. Dentro
ainda do que envolve o sistema criminal e prisional da época, o mesmo artigo, agora em seus parágrafos 19,
20 e 21 faz referência a situações muito próximas das que temos hoje. O parágrafo 19 determina o fim dos
açoites, da tortura, da “marca de ferro quente” e de todas as demais penas que, á época, evidenciavam-se
como cruéis.
O parágrafo seguinte vem resguardar a inviolabilidade do patrimônio do acusado, além do bem estar de sua
família, quando proíbe o confisco de bens do condenado e impede a transmissão, nem mesmo nos casos de
“infâmia”, da culpa aos “parentes em qualquer grau que seja”.
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da formação da culpa aos casos previstos em lei, nos quais o réu deveria ser informado, no
prazo de 24 horas em geral, dos motivos que levaram ao encarceramento.
Com a edição da Lei de 30 de agosto de 182821, foi previsto, especificamente, os
casos de prisão em flagrante delito22. A lei divergiu do diploma legal anterior ao dispor
sobre a possibilidade de prisão sem a formação da culpa, nas seguintes hipóteses: prisão
em flagrante e diante da prática de crimes apenados com “pena de morte natural, prisão
perpetua, ou galés por toda a vida, ou temporariamente”23.
O Código de Processo Penal de 183224 manteve o pensamento da legislação
anterior no que tange à prisão em flagrante delito (artigos 131 a 133). A prisão antes da
formação da culpa, no entanto, sofreu uma alteração: fixou-se um prazo de 08 oito dias
para sua duração, contados a partir da entrada do acusado na prisão, salvo exceções ali
previstas25. E o artigo 175 ainda previu mais uma hipótese de prisão sem culpa formada,
nos casos de indiciados por crimes para os quais não havia previsão de fiança - tal prisão
só poderia ocorrer, como em todos os demais casos, à exceção dos de flagrante, mediante
a existência de ordem escrita e emanada por autoridade legítima.
Referente à reforma de 1841, o Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 184226,
em seu artigo 114, manteve as regras relativas à prisão em flagrante delito, em consonância
Por fim em seu parágrafo 20, dispõe sobre as condições em que devem ser mantidas as cadeias, vislumbrando
sua segurança e limpeza, devendo ser “bem arejadas”, mantendo-se separados os réus de acordo com a
natureza do seu delito.
21 BRASIL. Lei de 30 de Agosto de 1828. Declara os casos, em que se póde proceder á prisão por crimes, sem
culpa formada. Publicado na CLBR de 1828.
22 Artigo 1º, parágrafo 1º: “Os que forem achados em flagrante delicto, entendendo-se presos em flagrante
delicto, não só os que se apprehenderem commettendo o delicto, mas tambem os que se prenderem em
fugida, indo em seu seguimento os Officiaes de Justiça, ou quaesquer cidadãos, que presenciassem o facto,
conduzindo-os directamente á presença do Juiz”.
23 Artigo 1º, parágrafos 1º e 2º. BRASIL. Lei de 30 de Agosto de 1828. Declara os casos, em que se póde
proceder á prisão por crimes, sem culpa formada. Publicado na CLBR de 1828.
24 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Promulga o Codigo do Processo Criminal de primeira instancia
com disposição provisoria ácerca da administração da Justiça Civil.
25 Artigo 148: “A qualquer que fôr preso sem culpa formada dentro em vinte e quatro horas contadas da
entrada na prisão, sendo em cidades, villas, ou outras povoações proximas aos lugares da residencia do Juiz;
e em lugares remotos dentro de um prazo razoavel, proporcionado á distancia daquelle, onde foi
commettido, o delicto, contando-se um dia por cada tres leguas, o Juiz por uma nota por elle assignada, fará
constar ao réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e o das testemunhas, havendo-as.
(Vide
Decreto nº 2.423, de 25 de maio de 1859)”. BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Promulga o Codigo do
Processo Criminal de primeira instancia com disposição provisoria ácerca da administração da Justiça Civil.
26 BRASIL. Regulamento nº 120 de 31 de janeiro de 1842.
Regula a execução da parte policial e
criminal da Lei nº 261 de 3 de Dezembro de 1841. Coleção das Leis do Brasil, 1842.
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com o diploma anterior (artigo 131 do Código de Processo Criminal de 1832). Em relação
aos demais casos, estabeleceu que a prisão deveria ser decretada mediante ordem escrita,
emanada por autoridade legítima, devendo ser observada a orientação do artigo 176 do
Código de 1832, que indica os requisitos necessários à validade das ordens de prisão.
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No ano de 1871, o texto da Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 187127, estabeleceu
a possiblidade de prisão sem culpa formada para além dos casos de flagrante delito: crimes
inafiançáveis, a partir de ordem escrita do juiz competente, com fins de formação de culpa.
Ainda, dispondo sobre “prisão preventiva” (parágrafo §4º), a legislação previu que referida
constrição da liberdade não seria aceita se decorrido um ano da data do crime28. A Lei
2.033, de 1871, pois, passou a ser, a partir de sua publicação, a primeira legislação a tratar
da modalidade de prisão antes da formação da culpa pelo indicativo “preventiva”.
Logo em seguida, o Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 187129, estabeleceu,
no artigo 29, que, em casos de veementes indícios de culpabilidade do acusado, o
promotor e a parte queixosa poderiam requerer, e a autoridade policial representar, acerca
da necessidade da prisão preventiva; a medida, então, poderia ser determinada por
mandado escrito pela autoridade judiciária. No caso de crime inafiançável, outrossim,
poderia o magistrado, julgando necessário ou conveniente, determinar, antes mesmo da
pronúncia, a prisão do acusado.
Após a Proclamação da República, através do Decreto nº 1 de 15 de novembro de
1889, entrou em vigor a primeira Constituição do Brasil República: a Constituição da
República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 189130. Nos
parágrafos 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 do artigo 72 vem descrita a primeira
regulamentação relativa à prisão e seus respectivos procedimentos no âmbito
constitucional. Com exceção à prisão em flagrante, foi determinado que somente se
realizaria a prisão mediante pronúncia do indiciado com ordem escrita da autoridade
competente (parágrafo 13). Entretanto, o legislador da época incluiu a expressão, “salvo os
casos determinados em lei”. O parágrafo 14 estabeleceu a proibição de manutenção de
27 Artigo 13, parágrafo 2º. BRASIL. Lei 2.033, de 20 de setembro de 1871. Altera differentes disposições da
Legislação Judiciaria. Colação das Leis do Brasil, 1871.
28 Artigo 13, §4º: “Não terá lugar a prisão preventiva do culpado se houver decorrido um anno depois da
data do crime. BRASIL. Lei 2.033, de 20 de setembro de 1871. Altera differentes disposições da Legislação
Judiciaria. Colação das Leis do Brasil, 1871.
29 BRASIL. Decreto nº 4.824, de 22 de novembro de 1871. Regula a execução da Lei nº 2033 de 24 de
Setembro do corrente anno, que alterou differentes disposições da Legislação Judiciaria. Colação das Leis do
Brasil, 1871.

30 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Diário Oficial
da União, 1891.
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prisões sem culpa formada, salvo casos previstos em lei, bem como a proibição da
manutenção ou condução à prisão em casos que admitissem a fixação de fiança.
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A Emenda Constitucional de 03 de setembro de 192631 não trouxe alterações
substanciais em relação ao objeto do presente estudo, mantendo-se o texto constitucional
de 1891 praticamente inalterado32.

Em 1930, sobreveio o Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 193033, que
instituiu o “Gôverno Provisório dos Estados Unidos do Brasil”. Apesar de não se tratar de
texto constitucional, representa, após um período de grande liberdade de direitos, uma
restrição aos direitos e garantias individuais. No que tange à prisão, o texto normativo
determinava, no caput do artigo 5º, a suspensão das garantias constitucionais,
salvaguardado, em seu parágrafo único, o habeas corpus para os réus ou acusados, mas
apenas em processos relacionados a crimes comuns.
A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 193434,
mantendo uma postura já adotada nos ordenamentos anteriores, descartou a possibilidade
de prisão prévia à pronúncia, excetuados os casos de flagrante delito (artigo 113, item 21).
O item 23 do artigo 113 alterou a previsão anterior sobre o habeas corpus, não mais
disciplinando a “liberdade de locomoção”, mas atendo-se apenas para o ataque à liberdade
em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder35.
31 BRASIL. Emenda Constitucional de 03 de setembro de 1926. Emendas à Constituição Federal de 1891.
Diário Oficial da União, 1926.
32 Alterou a redação do parágrafo 22, do artigo 72, que passou a vigorar nos seguintes termos: “Dar-se-ha
o habeas-corpus sempre que alguém soffrer ou se achar em imminente perigo de soffrer violencia por meio
de prisão ou constrangimento illegal em sua liberdade de locomoção.
(Redação dada pela Emenda
Constitucional de 3 de setembro de 1926)”. Veja-se, em comparação à redação anterior, que não houve
alteração significativa: “Dar-se-á o habeas-corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente
perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder” (Redação original da Constituição
de 1891). BRASIL. Emenda Constitucional de 03 de setembro de 1926. Emendas à Constituição Federal de
1891. Diário Oficial da União, 1926; BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24
de fevereiro de 1891. Diário Oficial da União, 1891.
33 BRASIL. Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930. Institue o Governo Provisório da República dos
Estados Unidos do Brasil, e dá outras providencias. Colação das Leis do Brasil, 1930.
34 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário Oficial da
União, 1934.
35 Em comparação, o texto passou a prever: “Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas
transgressões disciplinares não cabe o habeas-corpus”. O texto da Constituição anterior dizia: “Dar-se-á o
habeas-corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de
prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção”.
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Em 1937, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil36 estabeleceu, em seu artigo
122, nos itens 11, 13 e 16, a impossibilidade de prisão, “à exceção do flagrante delito”,
antes da pronúncia do indiciado, “salvo os casos determinados em lei e mediante ordem
escrita da autoridade competente”.
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Com o advento do Decreto Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 194137, introduziu-se
o Código de Processo Penal que, após sucessivas reformas, vigora até os dias de hoje. O
artigo 282, reproduzindo garantia constitucional (artigo 5º, LXI, da Constituição Federal
Brasileira), disciplina duas espécies de prisões legais: em flagrante delito (artigos 301 a 310)
ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente (artigos 311 a 316).
A Constituição de 196738 manteve o entendimento já adotado na Constituição de
1946 quanto às formas de prisão em flagrante e por ordem escrita da autoridade
competente, assegurando a possibilidade de fiança quando a lei assim dispor, bem como
o relaxamento da custódia em caso de ilegalidade.
No mesmo ano, a Lei 5.349, de 03 de novembro de 196739, alterou os dispositivos
que regulamentavam a prisão preventiva no Código de Processo Penal de 1941.
Primeiramente, referida legislação retirou, do artigo 311, a condição “quando houver prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria”, antes exigidos para a decretação
da custódia cautelar. O artigo 312 também sofreu alteração: previa a possibilidade
imposição da prisão preventiva “nos crimes a que for cominada pena de reclusão, por
tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos”; com o advento da nova legislação,
passou a vigorar com redação bem próxima da atual – “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios
suficientes da autoria”.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 17 de outubro de 196940,
manteve os princípios já adotados nas Constituições anteriores, incluindo medidas para
36 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Diário Oficial da União,
1937.
37 BRASIL. Decreto Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial da União,
1941.
38 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Diário Oficial da União,
1967.
39 BRASIL. Lei 5.349, de 03 de novembro de 1967. Dá nova redação ao Capítulo III do Título IX do Código de
Processo Penal. Diário Oficial da União, 1967.

40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 17 de outubro de 1969. Edita o novo texto da
Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967.
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assegurar o respeito à integridade física e moral do detento e do presidiário (§14 do artigo
153).
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A partir da edição da Lei 6.416, de 24 de maio de 197741, que, entre outras
alterações, introduziu o parágrafo único ao art. 310 do Código de Processo Penal, o
indivíduo preso em flagrante apenas seria mantido no cárcere diante da presença de uma
das hipóteses que autorizavam a prisão preventiva.
O texto constitucional atualmente vigente, promulgado em 1988, prevê o instituto
da prisão, pela primeira vez, em seu artigo 5º. Especificamente sobre as prisões cautelares,
em consonância com a previsão contida no artigo 282 do Código de Processo Penal, o
inciso LXI, estabeleceu que ninguém será preso “senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.
No ano seguinte, pela Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, foi instituída uma
nova figura de prisão provisória com finalidade de reduzir os requisitos da preventiva,
facilitando, assim, a prisão de indivíduo acusado da prática de determinados crimes e em
situações específicas: trata-se da figura da prisão temporária.
Em 1994, a Lei 8.884, de 11 de junho de 199442 alterou novamente a redação ao
artigo 312 do Código de Processo Penal, para incluir a expressão “ordem econômica” ao
rol de possiblidades de decretação da prisão preventiva.
Em 2011, a sistemática das prisões processuais sofreu nova alteração, através da Lei
12.403, de 04 de maio de 201143, que modificou os artigos do Código de Processo Penal
relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares.
Pretendeu imprimir à prisão processual, definitivamente, a característica de ultima ratio.

Nesse sentido,
41 BRASIL, Lei 6.416, de 24 de maio de 1977. Altera dispositivos do Código Penal (Decreto-lei número 2.848,
de 7 de dezembro de 1940), do Código de Processo Penal (Decreto-lei número 3.689, de 3 de outubro de
1941), da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941), e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 1977.
42 BRASIL, Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências. Diário Oficial da União, 1994.
43 BRASIL, Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 194 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas
cautelares, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2011.
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com o advento da Lei nº 12.403/11, a exigência da demonstração de
indícios suficientes de autoria foi reforçada, pois tornou obrigatória
a demonstração da ocorrência de um fato com forte aparência de
tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e também das razões objetivas
que evidenciem a alta probabilidade em relação à autoria, o que não
pode significar, em hipótese alguma, a antecipação do juízo de
mérito16. Sobre o perigo representado pela liberdade do acusado,
em virtude do postulado da proporcionalidade e da
excepcionalidade da prisão preventiva, tornaram-se indispensáveis a
demonstração concreta de sua ocorrência e também a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas
para evitá-la44.
Referida legislação foi a última alteração substancial imposta ao regramento das
prisões processuais antes da reforma operada pela Lei 13.964 de 2019, o chamado “Pacote
Anticrime”, que alterou quase todos os dispositivos aplicáveis à prisão processual,
conforme veremos a seguir.
3.

A sistemática atual da prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro

Como vimos, a possibilidade de prisão antes da formação da culpa remonta à época
do Brasil Colônia e, desde então, o instituto passou por sucessivas modificações, até ser
consolidado nos moldes e com fundamento nos princípios constitucionais quem vigem
atualmente.
A prisão processual constitui instrumento para a garantia das investigações ou da
instrução criminal. Por se tratar de “privação total do direito fundamental de ir e
vir antes de uma sentença condenatória definitiva”45, se revela a mais grave
intervenção que o Estado pode impor sobre determinado cidadão. Atualmente, no âmbito
do processo penal brasileiro, é a modalidade de prisão que resulta do flagrante ou de
determinação judicial no âmbito da persecução penal, observados os pressupostos de
medida cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
44 AMARAL, Augusto Jobim do; SILVEIRA, Felipe Lazzari da. A prisão preventiva e as (nem tão) novas
controvérsias na Lei 13.964/2019. Revista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. 26ª edição, p. 141162, p. 146.
45 AMARAL, Augusto Jobim do; SILVEIRA, Felipe Lazzari da. A prisão preventiva e as (nem tão) novas
controvérsias na Lei 13.964/2019. Revista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. 26ª edição, p. 141162.
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Mendes de Almeida vê a prisão processual como forma de garantir que o réu não
fuja, caracterizando-se, pois, como uma “medida acauteladora da execução da pena e da
fluência da causa, onde o legislador acha indispensável o contraditório efetivo”46.
E a prisão preventiva, decorrente de decisão escrita, fundamentada e emanada por
autoridade competente, constitui medida cautelar de caráter pessoal; é “a rainha das
medidas cautelares penais”47. Importante ressaltar seu caráter estritamente cautelar, de
modo que não pode a prisão preventiva ter a finalidade de antecipação de pena48. Nesse
passo, sua imposição deve ser guiada, primordialmente, pelos princípios da
excepcionalidade e da proporcionalidade, de modo que o juiz não deve se limitar a analisar
a presença de “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”49 para a
decretação da prisão preventiva”, mas, também, a probabilidade de que seja imposta, ao
final da instrução processual, uma pena privativa de liberdade.
Por tratar-se de providência excepcional, as normas que a regulam as espécies de
prisão antes da formação da culpa devem ser interpretadas restritivamente e não podem,
por consequência, ser aplicadas por analogia.
Neste contexto, o artigo 282 do Código de Processo Penal estabelece que as
medidas cautelares, dentre elas, a prisão, deverão ser aplicadas observando-se os seguintes
critérios:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato
e condições pessoais do indiciado ou acusado.

O parágrafo 2º do mencionado artigo, introduzido pela Lei 13.964/2019, prevê que
referidas medidas cautelares serão decretadas “pelo juiz a requerimento das partes ou,
46 ALEMIDA, Joaquim Canuto Mendes. Princípios Constitucionais da Coação Processual. Revista Da
Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 35(3), p. 656-666, 1940.
47 CUEVA, Lorezo Morillas. Reflexiones sobre la prisión preventiva. Anais de Direito, Universidade de Murcia,
2016.
48 RIGHI, Gustavo Henrique; BADARÓ, IVAHY. A prisão preventiva e o princípio da proporcionalidade:
proposta de mudanças legislativas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103,
jan./dez. 2008, p. 381-408.
49 RIGHI, Gustavo Henrique; BADARÓ, IVAHY. A prisão preventiva e o princípio da proporcionalidade:
proposta de mudanças legislativas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103,
jan./dez. 2008, p. 381-408.
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quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público”.
A Lei 13.964/2019 reforçou o caráter excepcional da prisão provisória50 e o artigo
283 repetiu o dispositivo constitucional do artigo 5º, LXI, no sentido de que a prisão será
admitida apenas nos casos de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada,
expedida pela autoridade judicial competente.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Assim, com exceção da prisão em flagrante, por constituir medida excepcional, a
prisão preventiva somente pode ser decretada pela autoridade judiciária, mediante decisão
fundamentada, após exame imparcial dos pressupostos da cautelaridade, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora.
Ao princípio da excepcionalidade, portanto, cabe delimitar o alcance e a realidade
da prisão preventiva, em três diferentes níveis: por um lado, é a base da preeminência da
liberdade do indivíduo sobre a privação provisória de sua liberdade; em segundo lugar,
temos o reconhecimento da necessidade da prisão em caráter de extrema
excepcionalidade; e, por fim, seu caráter subsidiário, que supõe a exclusiva aplicação diante
da ineficácia de outra medida cautelar menos gravosa, através da qual poderiam ser
alcançados os mesmos fins da prisão cautelar51.
Importante ressaltar que o instituto da prisão preventiva coexiste com o princípio
da presunção de inocência, inexistindo, pois, qualquer mácula a referida garantia
constitucional a partir da constrição provisória da liberdade. Outrossim, os instrumentos
internacionais de direitos humanos regulam não apenas a presunção de inocência, mas,
também, a possibilidade de privação cautelar da liberdade do acusado ao longo do
processo.
Referidos instrumentos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos,
estabelecem a presunção de inocência como princípio fundamental a ser observado no
âmbito do processo penal e, por outro lado, apresentam diretrizes a respeito da detenção
do acusado, como, por exemplo, o direito de ser julgado em prazo razoável52.
50 Artigo 282, §6º: A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra
medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto,
de forma individualizada.
51 CUEVA, Lorezo Morillas. Reflexiones sobre la prisión preventiva. Anais de Direito, Universidade de Murcia,
2016.

52 RODRÍGUEZ, Javier Llobet. La prisión preventiva y la presunción de inocência según los órganos de
protección de los Derechos Humanos del Sistema Interamericano ius. Revista del Instituto de Ciencias

93

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

E exatamente nesse sentido já advertia Beccaria53:
Se a prisão é apenas um meio de deter um cidadão até que ele seja
julgado culpado, como esse meio é aflitivo e cruel, deve-se, tanto
quanto possível, suavizar-lhe o rigor da duração. Um cidadão detido
só deve ficar na prisão por tempo necessário para a instrução do
processo; e os mais antigos detidos têm direito de ser julgados em
primeiro lugar.
É neste contexto, pois, que deve se dar a aplicação da custódia cautelar – antes,
portanto, da formação da culpa -, fundamentadamente, observados os princípios e
diretrizes constitucionais e processuais penais, bem como suas hipóteses específicas de
aplicação e circunstâncias do caso concreto, de modo a garantir o imperativo da segurança
jurídica.
3.1.

Alterações relativas à prisão introduzidas pela Lei 13.964/2019

No âmbito da prisão preventiva, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 201954,
conhecida como “Pacote Anticrime”, alterou diversas leis penais, dentre elas, o Código de
Processo Penal e as normas relativas à prisão. Uma das alterações mais relevantes se deu
no campo da prisão preventiva, vindo a nova legislação a alterar os dispositivos que
regulam este tipo de prisão cautelar.
A nova redação dos artigos 282 e 283 do diploma processual reafirmaram o caráter
excepcional da prisão cautelar. Ao primeiro dispositivo, que regula a aplicabilidade das
medidas cautelares55, dentre elas, a prisão, foram incluídos os parágrafos 2º a 6º.
Merece destaque, primeiramente, a mudança operada no parágrafo 2º. Antes da lei
de 2019, as medidas cautelares poderiam ser decretadas “pelo juiz, de ofício ou a
Jurídicas de Puebla A.C., núm. 24, p. 114-148. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. C. Puebla, México,
2009.
53 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Edição Ridendo Castigat Moraes, 1764.
54 BRASIL. Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Diário
Oficial da União, 2019.
55 Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
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requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação
da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”. Com a nova
legislação, a expressão “de ofício” foi suprimida do texto legal, de modo que não mais se
admite a decretação da custódia ou a imposição de medidas cautelares alternativas sem
prévio requerimento.
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O parágrafo 6º, que antes continha previsão suscinta no sentido de que “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar”, passou a vigorar especificando que o não cabimento da substituição da prisão
por outra medida cautelar “deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos
presentes do caso concreto, de forma individualizada”, reforçando, assim, o mencionado
caráter excepcional da restrição cautelar da liberdade e, ainda, a necessidade de
fundamentação concreta das respectivas decisões.
O artigo 283, por sua vez, foi ligeiramente alterado em seu caput, conforme se extrai
da comparação a seguir:
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão
temporária ou prisão preventiva. (Redação dada pela Lei nº 12.403,
de 2011).
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação
criminal transitada em julgado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964,
de 2019)
(Vigência)
No capítulo II, “Da prisão em flagrante”, o Código processual sofreu significativa
alteração no artigo 310. Alterou-se o caput e foram incluídos os parágrafos 1º a 4º,
suprimindo-se, assim, o antigo parágrafo único.
O caput, que antes apenas servia de introdução aos incisos – os quais preveem as
alternativas que possui o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante56 - passou a dispor
que:
56 I - relaxar a prisão ilegal; ou

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312
deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
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Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até
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: (...) (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
Os parágrafos seguintes vieram para estabelecer hipóteses que, verificadas a partir
da análise do auto de prisão em flagrante, ensejarão a soltura ou a denegação da liberdade
provisória. Nesse sentido, verificada qualquer das situações previstas no artigo 23 do
Código Penal (que o fato foi praticado em estado de necessidade, por legítima defesa, no
estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito), a nova lei prevê que
o juiz “poderá”, “fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante
termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de
revogação”57.
Em contraposição, o parágrafo 2º impõe uma restrição à concessão da liberdade ao
dispor que esta “deverá” ser denegada, “com ou sem medidas cautelares”, se verificado
que o agente é reincidente, integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito.
Importante destacar que, no parágrafo primeiro, que prevê hipótese expressa de
concessão da liberdade, é empregado o termo “poderá”, revelando-se, pois, uma faculdade
do Juízo. O parágrafo seguinte, por outro lado, impõe um dever ao magistrado que recebe
o auto de prisão em flagrante nas hipóteses ali descritas. Sobre esta última previsão,
inclusive, muito têm se discutido a respeito da constitucionalidade desta imposição legal.
O parágrafo 4º vem reforçar a importância das audiências de custódia,
estabelecendo que, se não observado o prazo legal de 24 horas para sua realização, a
prisão passa a ser ilegal e deve, portanto, ser relaxada.
A partir do artigo 311, temos as disposições processuais penais relativas à prisão
preventiva. Este primeiro dispositivo, em consonância com a alteração realizada no
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

57 Artigo 310, parágrafo 1º, Código de Processo Penal.
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parágrafo 2º do artigo 282, suprimiu a possibilidade de decretação da prisão preventiva de
ofício pelo magistrado58.
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O artigo 312, além de prever os pressupostos da prisão provisória já mencionados,
incluiu mais um ponto a ser considerado quando da decretação da custódia cautelar: o
“perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. E, suprimindo-se o parágrafo
único, replicado agora no parágrafo 1º59, o dispositivo reafirmou, a partir da nova lei, no
parágrafo 2º, a necessidade de fundamentação e motivação da decisão “em receio de
perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a
aplicação da medida adotada”.
As hipóteses de cabimento da prisão preventiva, elencadas no caput e incisos do
artigo 313, mantiveram-se inalteradas. Neste dispositivo, o parágrafo único foi replicado
no parágrafo 1º60, inovando-se no parágrafo 2º, a partir da previsão de hipótese em que
não se admite a decretação da custódia preventiva61.
Na mesma linha dos dispositivos anteriores e do comando constitucional da
necessidade de fundamentação das decisões judiciais, a nova redação do caput do artigo
315 adicionou o termo “fundamentada” à característica “motivada” antes ali contida
isoladamente.
O parágrafo 1º veio especificar que essa “motivação” deverá estar calçada na
indicação concreta da existência de “fatos novos ou contemporâneos” que justifiquem a
aplicação da prisão ou da medida cautelar diversa aplicada ao caso. E o parágrafo 2º, em
complementação, tratou de estabelecer as hipóteses em que não se considera
fundamentada “qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão62.
58 Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação da autoridade policial.
59 § 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). (Incluído pela Lei nº 12.403, de
2011).
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
60 § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa
ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da
medida. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
61 § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento
de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de
denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
62 § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
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Por fim, o parágrafo único do artigo 316 - talvez a maior inovação trazida ao Código
de Processo Penal - impôs a necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva, a
cada 90 dias, sob pena de se tornar ilegal. Com este dispositivo, temos, no âmbito da
legislação processual penal brasileira, pela primeira vez após a Constituição de 198863, a
previsão de um prazo específico relativo à prisão preventiva. É exatamente sobre este
ponto que discorreremos a seguir.
4.
A divergência na aplicação da alteração introduzida pela Lei 13.964/2019 ao
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
A necessidade de revisão da manutenção da prisão preventiva, nos termos em que
estabelecido pelo novo parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, foi
motivo de grande divergência nos Tribunais, ao passo que a novel legislação estabeleceu
o prazo de 90 dias para reanálise da necessidade de manutenção da custódia, sob pena
de se tornar ilegal a prisão, nos seguintes termos: “Decretada a prisão preventiva, deverá
o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa)
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal64.
Logo que entrou em vigor a nova lei, em janeiro de 2020, os Tribunais, nos casos
que chegavam a seu conhecimento à época, passaram a recomendar que o respectivo
Juízo de origem procedesse à reavaliação. A título de exemplo, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, mantendo a prisão provisória de recorrente acusado de
homicídio, recomendou ao Juízo processante, de ofício, que reexaminasse a necessidade
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa
ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
2019)
(Vigência)

(Incluído pela Lei nº 13.964, de

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
(Vigência)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
(Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
63 Rememora-se que Código de Processo Penal de 1832 estabeleceu o prazo de 08 dias para duração da
prisão sem formação da culpa.
64 Artigo 316, parágrafo único, Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
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de manutenção da segregação cautelar, “tendo em vista o tempo decorrido e o disposto
na Lei n. 13.964/2019”65. Esta recomendação também constou de outros julgados, todos
proferidos no mês de fevereiro de 202066.
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Em setembro de 2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
que a obrigação de revisar, a cada 90 dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar
é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva67. A relatora do
caso, Ministra Laurita Vaz, pontuou que a Lei 13.964/2019 é expressa ao atribuir ao “órgão
emissor da decisão” esta obrigação:
A inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o
prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo
indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o
juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes
para manter a segregação provisória”. E, posteriormente, reafirmou
este entendimento ao julgar habeas corpus em que a paciente
pleiteava a revogação da custódia preventiva68.
Em seguida, em julgamento controvertido no âmbito do Supremo Tribunal Federal
do caso de “André do Rap”, ficou decidido, por maioria, – após suspensão liminar da
decisão outrora proferida pelo Relator -, que a inobservância do prazo nonagesimal não
implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos69.
65 RHC 121.646/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 11/02/2020.
66 HC 543.596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe
14/02/2020; AgRg no HC 485.643/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe
23/03/2020; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2287682-14.2019.8.26.0000, Relator (a): Alexandre Almeida, Órgão
Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal, Data do
Julgamento: 05/02/2020, Data de Registro: 07/02/2020); TJSP, Habeas Corpus Criminal 226823455.2019.8.26.0000, Relator (a): Camilo Léllis, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Serrana
- 2ª Vara, Data do Julgamento: 04/02/2020, Data de Registro: 06/02/2020; TJSP; Habeas Corpus Criminal
2285125-54.2019.8.26.0000, Relator (a): Roberto Porto, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro
de Osasco - 4ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 04/02/2020, Data de Registro: 06/02/2020.
67 HC 589.544-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020.
68A 6ª turma do STJ, por unanimidade, negou habeas corpus a paciente que pleiteou a revogação da prisão
preventiva, sob argumento de que este estaria preso há mais de um ano por descumprimento à regra do
CPP, sobre a necessidade se fazer uma revisão, a cada 90 dias, da necessidade de manter a medida preventiva
(HC 589.544).
69 No caso, tratou-se de referendo de decisão do presidente da Corte Suprema, Luiz Fux, que, em sede de
plantão judiciário, após reconhecer a existência de risco de grave lesão à ordem e à segurança pública,
concedeu a suspensão de medida liminar nos autos do habeas corpus 191.836/SP e determinou a imediata
prisão do paciente, o qual havia sido solto após deferimento de liminar pelo também Ministro Marco Aurélio,
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Mais recentemente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
novamente a questão70 ao analisar caso em que o recorrente estava preso há mais de dois
anos, sem notícias de que a prisão tinha sido reavaliada nos últimos 90 dias, decidiu que:
Não obstante se tenha ultrapassado o prazo para revisão da prisão
cautelar a teor da novel legislação, não há, contudo, elementos
hábeis a autorizar a soltura do recorrente, em virtude de o prazo
estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, não ter sido seguido à risca, tendo em vista não se tratar de
termo peremptório a ultimar a liberdade do ora recorrente, devendo
se raciocinar, no caso concreto, em face da razoabilidade;
ponderando-se, ainda, acerca da situação atual de pandemia de
Covid-19, que tem afetado os trâmites processuais.
E, ao final, determinou que o magistrado que decretou a prisão reavaliasse a
necessidade de manutenção da custódia.
Também o Tribunal Superior decidiu que, para a manutenção da prisão preventiva
nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é exigido que
se verifique a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores
do decreto prisional71. Destarte, é suficiente a fundamentação no sentido de que os
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes72,
não se exigindo, portanto, fundamentação vasta que indique a existência de novos
elementos.
com fundamento na existência de ilegalidade decorrente da inobservância do prazo de 90 dias para
reavaliação da necessidade da prisão. Para o Presidente do Tribunal, a periculosidade do agente para a
segurança pública restou evidente, ante a gravidade concreta do crime (tráfico transnacional de mais de
quatro toneladas de cocaína, mediante organização criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras
nacionais) e a própria condição de liderança de organização criminosa de tráfico de drogas atribuída ao
paciente, reconhecida nas condenações antecedentes, que somam 25 anos. A partir desse entendimento, o
Plenário, por maioria, referendou a decisão de suspensão de liminar, vencido o ministro Marco Aurélio, que
inadmitia a possibilidade de o presidente cassar individualmente a decisão de um integrante de outro
integrante do Supremo. O Ministro Ricardo Lewandowski, preliminarmente, não conhecia da suspensão e,
vencido neste ponto, ratificou a liminar (SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 14 e
15.10.2020).
70 AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021.
71 AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe
26/08/2020.

72 AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe
01/03/2021.
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Restou aplicada, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais,
ainda, a tese de que a inobservância do prazo nonagesimal não implica em revogação
automática, não se tratando, pois, de prazo peremptório73.
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Como se vê, o artigo em comento abrange diversas questões que podem ser
controvertidas, até mesmo, no que tange à aplicabilidade do comando de reavaliação da
prisão face aos trâmites processuais administrativos. Como se efetivar, na prática, uma
reavaliação de ofício e célere quando o processo se encontra, por exemplo, no Tribunal
para análise de recurso, tendo a prisão sido determinada pelo magistrado de primeira
instância?
Sobre este ponto, foi levantada a tese de que o dever de reanálise da necessidade
de prisão se restringe à fase de conhecimento da ação penal, não se dirigindo o comando,
pois, aos Tribunais74, de modo que se finda a exigência da reavaliação a cada 90 dias com
a prolação da sentença. Nesse sentido, Tanga e Cachichi sustentam que:
A partir do momento em que a prisão preventiva é decretada ou
mantida na sentença penal condenatória (ou no acórdão, em caso de
competência originária) e os autos são encaminhados à instância
recursal, não mais se observa o principal risco que o legislador quis
evitar ao prever a necessidade de revisão periódica, de ofício, da
prisão: o de excesso de prazo para a formação da culpa. Afinal, se já
houve édito condenatório, esgotou-se a atividade do juízo a quo,
devendo todas as questões subsequentes ser resolvidas apenas pelo
órgão judicial com competência recursal. Se houver subsequente
excesso de prazo, caberá à defesa atacá-lo por meio dos recursos ou
ações de índole constitucional pertinentes.
O Superior Tribunal de Justiça, porém, apresentando divergência dentro da própria
Quinta Turma, trouxe duas vertentes distintas quanto a esta questão: de um lado, entendeu
73 “Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o
reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF) (...)”. AgRg no HC 588.513-SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em
30/06/2020. Vide, também: AgRg no HC 580.323-RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em 02/06/2020; Habeas Corpus Criminal 2175201-74.2020.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Coelho. 9ª Câm.
Criminal, j. 26/08/2020; Habeas Corpus nº 2154471-42.2020.8.26.0000, rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câm.
Criminal, j. 14/02/2019; SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020.
74 Habeas Corpus nº 2148294-62.2020.8.26.0000; rel. Des. Juscelino Batista, 8ª Câm. Criminal, j. 25/08/2020;
Habeas Corpus nº 2114706-64.2020.8.26.0000; rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câm. Criminal, j. 30/07/2020;
Habeas Corpus nº 2052772.08.2020.8.26.0000; rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, 6ª Câm. Criminal, j.
06/04/2020.
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que a revisão deve ser feita em qualquer instância em que o processo se encontre75 e, de
outro, que a revisão deve ser exigida apenas enquanto perdurar a instrução processual, até
a prolação da sentença, portanto76.
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Se superado o entendimento de que a reavaliação se restringe à fase processual
prévia à sentença, estar-se-á diante de outro problema: qual seria a autoridade competente
para proceder à reavaliação, justamente após a formação da culpa.
O dispositivo legal estabelece, literalmente, que a obrigação incumbe ao “órgão
prolator da decisão”. Na hipótese em que os autos se encontrem no Tribunal para
julgamento de recurso de apelação – ressaltando-se, aqui, o efeito devolutivo deste recurso
– qual autoridade seria competente para apreciar a necessidade de manutenção da
custódia cautelar? Maior ainda seria o problema se, eventualmente, o magistrado a quo e
o Tribunal esboçassem entendimentos divergentes sobre esta necessidade – neste caso,
qual deles deveria prevalecer? Por certo, a do Tribunal superior, de modo que,
efetivamente, haveria apenas um órgão competente – o superior - para proceder à
reanálise em todos os casos em que houvesse a remessa dos autos à instância recursal77.
Ainda, eventual demora no julgamento do recurso – ultrapassando-se os 90 dias
estabelecidos pela legislação em comento – e apresentação de pedido de relaxamento da
custódia perante o juízo de primeira instância, implicaria no reconhecimento de excesso
de prazo por parte do Tribunal, por autoridade hierarquicamente inferior, o que se mostra
totalmente inconcebível78.
Como se vê, a inovação trazida ao artigo 316 do Estatuto Processual Penal pela Lei
13.964/2019 fez surgir diversas questões controvertidas e interpretações em diferentes
sentidos em busca de respostas à tantas questões diretamente relacionadas a esta
alteração legislativa. E, como se viu, a jurisprudência, pouco mais de um ano após a
promulgação da nova lei, ainda não estabeleceu diretrizes sólidas quanto à interpretação
das normas aplicáveis à temática da prisão preventiva, principalmente quanto à limitação,
competência e consequências da inobservância do prazo nonagesimal.
75 AgRg no HC nº 573.777-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/06/2020.
76 AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe
17/06/2020.
77 TANGA, Julio Cesar Michelucci; CACHICHI, Rogério Cangussu Dantas. Revisão de ofício da prisão
preventiva a cada 90 dias: limite e competência. Consultor Jurídico, 2020.
78 TANGA, Julio Cesar Michelucci; CACHICHI, Rogério Cangussu Dantas. Revisão de ofício da prisão
preventiva a cada 90 dias: limite e competência. Consultor Jurídico, 2020.
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5.
A insegurança jurídica decorrente da ausência de uniformização da
jurisprudência
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O tema aqui tratado, de extrema relevância por guardar relação direta com o direito
constitucional à liberdade, trouxe instabilidade ao instituto da prisão preventiva como um
todo. Conforme explanado no tópico anterior, interpretações divergentes foram
sustentadas após a publicação da Lei 13.964/2019, inexistindo, até o momento, orientação
sólida por parte dos Tribunais Superiores. Presenciamos, inclusive, entrave entre Ministros
da mais alta Corte do país em torno da questão79.
A segurança jurídica está relacionada com o fato de que a dignidade humana não
estará devidamente resguardada se os indivíduos de determinado Estado estão sujeitos à
instabilidade jurídica através de decisões desiguais para casos similares. Destarte,
relaciona-se diretamente com o direito à liberdade, de modo que, nas palavras de Ricardo
Silveira80,
o receio reside na insegurança decorrente do arbítrio ou da incorreta
aplicação da lei, ou seja, segundo o Professor José Ignacio Botelho
de Mesquita, citando Locke, a liberdade consistiria “em não estar
sujeito de modo algum à vontade inconstante, incerta, desconhecida,
arbitrária, de um homem”. Nesse ponto, restaria traçada a linha
divisória entre a liberdade e a tirania.
Neste contexto, podemos estabelecer uma relação, ainda, com outras garantias
constitucionais, tais como a igualdade. Sobre esta questão, José Augusto Delgado81
explica que:
A segurança garantida pelo preâmbulo e pelo artigo 5° é a genérica:
envolve a segurança pública, a segurança jurídica, a segurança na
assistência à saúde, à educação, ao lazer, ao desenvolvimento
econômico, à liberdade, à vida, à valorização da cidadania, à
dignidade humana, ao emprego pleno, à igualdade social, enfim, aos
direitos e garantias individuais e sociais.
79 Conforme relatado a respeito do julgamento de “André do Rap” (SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgamento em 14 e 15.10.2020).
80 SILVEIRA, Ricardo Geraldo Rezende, Acesso à justiça: o direito fundamental em um ambiente de recursos
escassos. Grupo Almedina: São Paulo, 2020, p. 65.
81 DELGADO, José Augusto. O princípio da segurança jurídica. Supremacia constitucional. Palestra proferida
no XXI Congresso Brasileiro de Direito Constitucional – “O Direito Constitucional do Século XXI”, em 21 de
maio de 2005.
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Sendo assim, entendimentos divergentes dentro de um mesmo Tribunal ou, ainda,
de Turmas e Câmaras, em relação à mesma lei e em um mesmo contexto histórico,
“representa grave inconveniente, gerador da incerteza do direito, que é o inverso do que
se objetiva com o comando contido numa lei, nascida para ter um só entendimento”82.
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Para Marques e Cogan83,

O Estado Democrático de Direito tem como um de seus princípios
basilares a igualdade, que é efetivamente assegurada quando
entendida e aplicada segundo a máxima Aristotélica: tratar os
iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na
medida de sua desigualdade. Este ideal de aplicação de justiça,
partindo, evidentemente, do pressuposto fundamental de nossa
Constituição de que todos são considerados como iguais perante a
lei, implica considerar como inconstitucional o reconhecimento
de soluções diversas para uma mesma situação jurídica, criando
uma seleção discriminatória de casos.
Na mesma linha, Dantas ressalta que “o princípio da segurança jurídica é um dos
pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito e seu objetivo é proteger e
preservar as justas expectativas das pessoas”84.
Para Delgado, cabe ao Estado a responsabilidade de garantir este sentimento de
segurança “através da conformação dos seus atos administrativos, legislativos e judiciais
com os ditames da segurança jurídica”85. O então Ministro do Superior Tribunal de Justiça
ainda pontua que a ideia de segurança jurídica reflete dois princípios gerais quando se fala
em segurança: o princípio da determinabilide das leis, ou seja, a exigência de leis claras e
densas; e o princípio da proteção da confiança, que diz respeito à estabilidade das leis86.
82 ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de processo civil. 1ª ed. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p.
742.
83 DA SILVA, Marco Antônio Marques; COGAN, Bruno Ricardo. O Supremo Tribunal Federal e o crime de
tráfico de drogas: capítulo de insegurança jurídica? Revista Paradigma, Ribeirão Preto, a. XXIV, v. 28, n. 2, p.
308-329, mai./ago. 2019, p. 320.
84 DANTAS, Bruno. Direito fundamental à previsibilidade das decisões judiciais. Revista Justiça e Cidadania.
Edição 149, jan. 2013.
85 DELGADO, José Augusto. O princípio da segurança jurídica. Supremacia constitucional. Palestra proferida
no XXI Congresso Brasileiro de Direito Constitucional – “O Direito Constitucional do Século XXI”, em 21 de
maio de 2005.
86 DELGADO, José Augusto. O princípio da segurança jurídica. Supremacia constitucional. Palestra proferida
no XXI Congresso Brasileiro de Direito Constitucional – “O Direito Constitucional do Século XXI”, em 21 de
maio de 2005.
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Outrossim, não pode o Poder Judiciário “funcionar como um insumo de
imprevisibilidade”87, cabendo aos Tribunais a tarefa de buscar a uniformização dos
entendimentos, de modo a garantir segurança aos jurisdicionados.
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E, para além da insegurança, a ausência de uniformização acaba por gerar um
sentimento de descrédito na Justiça. E esta falta de segurança é impulsionada, justamente,
pela constante mudança jurisprudencial, fenômeno este bem presente no cotidiano do
Judiciário brasileiro, conforme verificamos no tópico anterior. No âmbito da aplicação da
Lei 13.964/2019, no período de apenas um ano, presenciamos mudanças de entendimento
constantes e decisões completamente divergentes, inclusive, no patamar dos Tribunais
Superiores.
Talvez, o tempo decorrido desde a publicação da nova lei não tenha sido suficiente
para o estabelecimento de diretrizes sólidas. A volatilidade das decisões e a ausência de
jurisprudência uniforme, porém, geram constante sensação de insegurança, de descrédito
e, por vezes, de impunidade. Do ponto de vista dos acusados, imagina-se que a Justiça é
vista como uma “loteria”. Citamos, por exemplo, à par das mudanças trazidas pelo “Pacote
Anticrime”, os casos de tráfico de drogas: diante da inexistência de parâmetros legais
específicos, no que tange à quantidade e à qualidade das drogas, que determinem a
tipificação da conduta como tráfico ou como porte de drogas para uso pessoal, bem como
para a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei
11.343/2006, o que presenciamos, diariamente, são decisões completamente desiguais,
proferidas de acordo com a interpretação de cada julgador.
Sobre o tema, Marques e Cogan ressaltam que “a falta de critérios objetivos para
modificação de consolidados entendimentos dos Tribunais faz parecer que o juiz especialmente de Cortes Superiores -possui ampla liberdade de entender o Direito como
lhe aprouver”88.
No contexto aqui tratado, que diz respeito à privação do direito de liberdade do
indivíduo, a insegurança jurídica se mostra fator extremamente preocupante.
Como consequência da divergência jurisprudencial, em que a cada momento e
instância se decide neste ou naquele sentido, corre-se o risco, ademais, de se ter um maior
87 CARREIRA, Guilherme Sarri. As causas da insegurança jurídica no Brasil. Revista Pensamento Jurídico, São
Paulo, vol. 9, nº 1, jan./jun. 2016, p. 139-171.
88 DA SILVA, Marco Antônio Marques; COGAN, Bruno Ricardo. O Supremo Tribunal Federal e o crime de
tráfico de drogas: capítulo de insegurança jurídica? Revista Paradigma, Ribeirão Preto, a. XXIV, v. 28, n. 2, p.
308-329, mai./ago. 2019, p. 320.
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número de demandas apresentadas ao Judiciário, o que acaba por fomentar o problema
da morosidade dos processos e da sobrecarga dos tribunais.
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Isso porque,
Quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é
decidida por juízes da mesma localidade de forma diametralmente
antagônica, a mensagem enviada à sociedade é de que ambas as
partes têm (ou podem ter) razão. Ora, se todos podem ter razão, até
mesmo quem, por estar satisfeito com o tratamento jurídico que sua
situação vinha recebendo, não havia batido às portas do judiciário
terá forte incentivo a fazê-lo.89
Evidente que o fenômeno ocorre, com certa frequência, no plano do primeiro grau
de jurisdição. O problema é que não permanece apenas nesta etapa, mas ultrapassa os
limites da jurisdição a quo, verificando-se sua ocorrência, também, no plano dos Tribunais
Superiores, os quais, justamente, deveriam servir como norte aos juízes de todo o país e
orientar a atuação destes. Diante disso, as decisões dos magistrados se fundamentam em
acórdãos divergentes de um mesmo tribunal, que acabam por oferecer “o insumo da
imprevisibilidade e da insegurança jurídica para os magistrados das instâncias inferiores e
a sociedade em geral”90.
Cabe ressaltar que o tema da segurança jurídica, sob a ótica da estabilidade das
decisões judiciais, é complexo, pois está atrelado à “independência dos juízes na
interpretação do direito para solucionar o caso concreto, não estando estes vinculados à
obediência da orientação fixada em decisões de casos análogos pelos tribunais a que estão
submetidos como regra geral”91.
Destarte, aos tribunais cabe a importante tarefa de uniformização e estabilidade das
decisões, o que reflete na sensação geral de efetividade da justiça e credibilidade no Poder
Judiciário. A uniformização, além de garantir a segurança jurídica, assegura a efetividade
das decisões judiciais, ambas relacionadas, ainda, com o princípio do devido processo legal,
89 DANTAS, Bruno. Direito fundamental à previsibilidade das decisões judiciais. Revista Justiça e Cidadania.
Edição 149, jan. 2013.
90 DANTAS, Bruno. Direito fundamental à previsibilidade das decisões judiciais. Revista Justiça e Cidadania.
Edição 149, jan. 2013.
91 TAKOI. Sergio Massaru. O princípio constitucional da segurança jurídica no processo. Revista de Direito
Constitucional e Internacional, vol. 94, p. 249-262, jan./mar. 2016.
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“afinal, não se pode pensar em uma tutela jurisdicional efetiva que não seja prestada de
forma segura, garantindo justiça e pacificação social”92.
Considerações finais
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A legislação relativa ao instituto da prisão processual, no Brasil, remonta à época do
Brasil Colônia. Após sucessivas modificações ao longo da história, a Constituição Federal
de 1988, ao tutelar a liberdade como direito fundamental, tratou de prever as hipóteses de
prisão processual – a prisão em flagrante e a prisão decorrente de ordem fundamentada
por autoridade competente -, bem como a vedação à execução provisória da pena.
A Lei 13.964, publicada no final do ano de 2019, introduziu significativas alterações
ao Código Processual Penal e, principalmente, na modalidade da prisão preventiva.
Uma análise jurisprudencial permitiu a constatação de decisões divergentes, no
âmbito dos Tribunais Superiores, quanto à interpretação do parágrafo único, do artigo 316
do Código de Processo Penal.

Assim, especificamente quanto à necessidade de reavaliação da custódia cautelar
no prazo determinado, foram apontadas algumas das diversas questões que surgiram e
ainda podem surgir a partir da interpretação da norma em determinado sentido.
Obviamente, é natural que existam interpretações conflitantes no Judiciário, dada a
amplitude do ordenamento jurídico, dos princípios, normas e diretrizes aplicáveis a cada
caso concreto, bem como, por diversas vezes, a inexistência de conceitos bem definidos
de determinadas palavras expressas nas leis. Não se pode olvidar, ademais, a
independência dos juízes, que também deve ser preservada.
Porém, as decisões divergentes não podem se dar de modo a violar o princípio
constitucional da igualdade, sobre o qual repousa a segurança jurídica. Os Tribunais
Superiores devem, portanto, trabalhar para a traçar diretrizes a todos os magistrados e
Tribunais do país, com vistas à garantia da estabilidade das decisões, da segurança jurídica,
da efetividade processual e da igualdade.
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Resumo: O objetivo do artigo é analisar o instituto do Livramento Condicional após a
aprovação da Lei 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, cuja metodologia empregada consiste em pesquisa bibliográfica,
principalmente na área jurídica de Direito Penal, utilizando-se também de análise
jurisprudencial. Ao final, conclui-se que a principal alteração efetivada pela Lei 13.964/2019
encontra-se no art. 83, III do CP, sobretudo na alínea b), que dispõe que “o não
cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses pelo condenado é requisito para
a concessão de Livramento condicional”. Essa mudança legislativa poderá acarretar, até
mesmo, em alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ, pois que
aumentaram-se os requisitos para a concessão do Livramento (ou seja a lei é mais gravosa),
gerando dúvidas na interpretação da Súmula 441, que dispõe que “o cometimento de falta
grave, por falta de previsão legal, não interrompe o prazo para aquisição do benefício do
livramento condicional”.
Palavras-Chave: Livramento Condicional. Pacote Anticrime.
Abstract: The objective of the article is to analyze the institute of Conditional Livramento
after the approval of Law 13.964 / 2019, known as “Anti-crime Package”. It is a descriptive
research, whose methodology used consists of bibliographic research, mainly in the legal
area of Criminal Law, also using jurisprudential analysis. At the end, it is concluded that the
main change effected by Law 13,964 / 2019 is found in art. 83, III of the CP, especially in
paragraph b), which provides that “the non-committing of a serious offense in the last 12
(twelve) months by the convict is a requirement for the granting of conditional release”.
This legislative change may even lead to a change in the jurisprudential understanding in
the scope of the STJ, because the requirements for the concession of Livramento were
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increased (that is, the law is more severe), creating doubts in the interpretation of Precedent
441, which provides that “committing a serious misconduct, due to lack of legal provision,
does not interrupt the term for acquiring the benefit of the conditional release”.
Keywords: Conditional Release. Anti-crime Law.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende analisar o instituto jurídico do “Livramento
Condicional”, mais precisamente após o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
que realizou mudanças legislativas no art. 83 do Código Penal, e acabou sendo uma
Novatio legis in pejus (lei penal mais gravosa), uma vez que aumenta os requisitos para a
concessão do Livramento Condicional. O estudo também analisa a jurisprudência dos
Tribunais Superiores a respeito da matéria.
O estudo se baseia em pesquisa bibliográfica, utilizando livros e jurisprudência
como fontes. Tem-se como problematização definir quais foram as mudanças efetivadas
pela nova lei. Como hipótese a ser testada, tem-se que o Pacote Anticrime para o instituto
do Livramento Condicional, que é Direito Subjetivo do réu, é uma Lei Penal mais gravosa,
pois aumenta os requisitos para a concessão do benefício, dificultando a concessão aos
condenados. Por essa razão, em matéria de Livramento Condicional, as mudanças da Lei
13.964/2019 não podem retroagir.
Inicialmente, no primeiro tópico, analisa-se o surgimento e o conceito do instituto
do Livramento Condicional. Temos que Livramento Condicional é a última fase da execução
da pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 (dois) anos, cuja função é a
readaptação ou reinserção social do apenado. É o que marca uma evolução daquele que
está preso, de uma condição de reclusão, para um regime de mais liberdade.

Desenvolvendo o tema, o segundo tópico trata dos requisitos para a concessão do
Livramento Condicional e das mudanças exercidas pelo Pacote Anticrime. Compara-se o
art. 83 do CP antes e depois do advento da lei e analisa-se a jurisprudência correlata.
Por fim, no terceiro tópico, há a análise doutrinária da extinção da pena pelo
Livramento Condicional, natureza jurídica da sentença e os seus efeitos na condenação do
réu.
1. CONCEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
A origem histórica do instituto objeto deste estudo remonta à França no ano de
1846, criado pelo Magistrado Benneville, com o nome de “liberação preparatória”,
espalhando-se pela Europa nos anos subsequentes (NUCCI, 2020). No Brasil, o Livramento
Condicional foi mencionado pela primeira vez no Código Penal Republicano de 1890 (arts.
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50 a 52), regulamentado pelos Decretos 4.577/1922 e 16.665/1924 (MASSON, 2019)
encontrando-se positivado atualmente nos artigos 83 a 90 do Código Penal.
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Segundo ensina Busato (2015), Livramento Condicional é a última fase da execução
da pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 (dois) anos, cuja característica principal
é a desinstitucionalização, que significa uma readaptação ou reinserção social. O
Livramento Condicional marca a passagem do condenado de uma condição de reclusão
para um regime de mais liberdade. Findo esse regime, o condenado alcançará a liberdade
plena. De forma parecida, Nucci (2020, p. 733) conceitua Livramento da seguinte maneira:
Trata-se de um instituto de política criminal destinado a permitir a
redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e
provisória da liberdade ao condenado, quando é cumprida pena
privativa de liberdade, mediante o preenchimento de determinados
requisitos e a aceitação de certas condições.
Com efeito, Masson (2019) aduz que esta liberdade concedida é antecipada,
condicional e precária, desde que cumprida parte da reprimenda imposta e sejam
observados os demais requisitos legais. É antecipada pois o condenado retorna ao convívio
social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade. É condicional porque,
durante o período restante de pena (período de prova), o egresso submete-se ao
atendimento de determinadas condições fixadas na decisão que lhe concede o benefício.
E é precária sobretudo porque pode ser revogada se sobrevier uma ou mais condições
previstas nos arts. 86 (revogação obrigatória) e 87 (revogação facultativa) do Código Penal
(MASSON, 2019).
Além disso, Cunha (2016) sinaliza que o Livramento Condicional decorre do
sistema progressivo de cumprimento de pena, mas, para a sua concessão, não é necessário
que o condenado passe por todos os regimes prisionais (fechado, semiaberto e aberto):
A lei não exige que os reeducandos somente possam ser
beneficiados com o livramento condicional após passarem pelo
regime prisional aberto. Portanto, ausente a previsão legal, não há
como negar a benesse ao recuperando que se encontre na
modalidade semiaberta, com base neste simples motivo (TJMG,
Processo 1.0000.08. 486414-9/001, Rel. Des. Judimar Biber, DJ
10/7/2009).
Sendo assim, é direito subjetivo do apenado, desde que preenchidas as
formalidades da lei. Por certo, destaca-se a interpretação jurisprudencial do Pretório
Excelso, em sintonia com as conceituações já expostas, no sentido de que o livramento
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condicional constitui não só direito subjetivo, mas também importante mecanismo de
inclusão social do apenado, porque o prepara para voltar à comunidade:
A Lei de Execução Penal – LEP é de ser interpretada com os olhos
postos em seu art. 1º. Artigo que institui a lógica da prevalência de
mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito
apenado) no exame dos direitos e deveres dos sentenciados. Isso
para favorecer, sempre que possível, a redução de distância entre a
população intramuros penitenciários e a comunidade extramuros.
Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a
LEP) é a que mais se aproxima da CF, que faz da cidadania e da
dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e
III do art. 1º). A reintegração social dos apenados é, justamente,
pontual densificação de ambos os fundamentos constitucionais. (HC
99.652, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJE de 4-12-2009).
Convém citar parte da Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, ainda atual
para a matéria, que também previu o instituto, visando facilitar a reintegração social,
reduzir a degradação da personalidade pelo cárcere e estimular bom comportamento do
condenado:
O livramento condicional é restituído à sua verdadeira função. Faz ele
parte de um sistema penitenciário (sistema progressivo) que é
incompatível com as penas de curta duração. Não se trata de um
benefício que se concede por simples espírito de generosidade, mas
de uma medida finalística, entrosada, num plano de política criminal.
O Decreto 24.351, de 6 de junho de 1934, tornando possível a
concessão do livramento condicional aos ‘condenados por uma ou
mais penas de mais de um ano’, cedeu a razões de equidade, mas, é
força reconhecê-lo, desatendeu à verdadeira finalidade desse
instituto. É esta a última etapa de um gradativo processo de reforma
do criminoso. Pressupõe um indivíduo que se revelou desajustado à
vida em sociedade, de modo que a pena imposta, além do seu caráter
aflitivo (ou retributivo), deve ter o fim de corrigir, de readaptar o
condenado. Como derradeiro período de execução da pena pelo
sistema progressivo, o livramento condicional é a antecipação de
liberdade ao sentenciado, a título precário, a fim de que se possa
averiguar como ele se vai portar em contato, de novo, com o meio
social. Esse período de experiência tem de ser relativamente longo
sob pena de resultar ilusório (...).
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A maioria da doutrina entende que a natureza jurídica do Livramento condicional
é de Direito Público Subjetivo do apenado, uma vez satisfeitos os seus requisitos de
concessão (BUSATO, 2015). Assim, Direito Subjetivo, segundo Nader (2012) consiste na
“possibilidade de agir e de exigir aquilo que as normas de Direito atribuem a alguém como
próprio”. Em termos mais simples, o Direito Subjetivo é a possibilidade de o indivíduo
buscar o Direito Objetivo (lei) ao seu favor.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em sentido contrário, Jesus (2006) não consente com a maioria da doutrina que
afirma que a natureza jurídica do Livramento se trata de Direito Subjetivo do apenado.
Segundo seu magistério, trata-se tão somente de forma especial de cumprimento de pena,
e não uma benesse.
2. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E AS MUDANÇAS
EFETIVADAS PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME)
O doutrinador Santos (2008) classifica o Livramento Condicional em diferentes
espécies: 1) o comum ou ordinário, cuja concessão se dá após a execução de metade da
pena privativa de liberdade (art. 83, II, CP); 2) o especial, que pode ser concedido após a
execução de um terço da pena (art. 83, I, CP); e 3) o extraordinário, que somente pode ser
concedido após a execução de dois terços da pena (art. 83, V, CP). Dessa maneira, a
concessão do Livramento é subordinada a requisitos gerais, aplicados indistintamente às
diferentes espécies, e específicos, dirigidos a espécies de Livramento em particular
(BUSATO, 2015).
Os requisitos específicos dizem respeito às distintas modalidades de livramento
condicional. O Livramento Condicional especial (art. 83, I CP) tem por requisitos, além dos
gerais: a) execução de um terço da pena privativa de liberdade aplicada; b) primariedade
em crime doloso; c) bons antecedentes. Já o Livramento Condicional Comum ou Ordinário
(art. 83, II CP) exige, além dos requisitos gerais: a) execução de metade da pena privativa
de liberdade aplicada; b) reincidência em crime doloso. Por fim, o Livramento Condicional
Extraordinário (art. 83, V CP) pode ser concedido quando, além dos requisitos gerais: a) o
condenado cumpriu dois terços da pena privativa de liberdade aplicada; b) foi condenado
por crime hediondo ou equiparado; c) não ter havido reincidência específica em crime
hediondo ou equiparado (BUSATO, 2015).
Aponta Nucci (2020) que houve uma lacuna lamentável no tocante ao réu primário,
que possuí maus antecedentes, pois não se inclui expressamente nem no art. 83, inciso I,
nem no inciso II, surgindo assim duas posições, na doutrina, para dispor sobre qual seria a
correta tipificação do mesmo. Vejamos o que explica Nucci (2020, p. 735):
1.ª) na falta de expressa previsão, deve ser adotada a posição mais
favorável ao condenado, ou seja, o primário, com maus antecedentes,
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pode receber o livramento quando completar 1/3 da pena. São as
posições de Miguel Reale Júnior e Alberto Silva Franco; 2.ª) deve-se
fazer a adequação por exclusão. Não se encaixando no primeiro
dispositivo, que, expressamente, exige os bons antecedentes,
somente lhe resta o segundo. Assim, o primário com maus
antecedentes deve cumprir metade da pena para pleitear o
livramento condicional. É a posição que adotamos, pois o art. 83, I,
exige “duplo requisito” e é expresso acerca da impossibilidade de
concessão do livramento com 1/3 da pena a quem possua maus
antecedentes.
Os requisitos gerais se dividem em objetivos e subjetivos. Assim, o livramento
condicional permite que o condenado abrevie sua reinserção no convívio social cumprindo
parte da pena em liberdade, desde que presentes os requisitos de ordem subjetiva e
objetiva (GRECO, 2020). É necessário que o réu cumpra ambos, conforme aponta a
jurisprudência pátria:
Não é possível o deferimento do livramento condicional ao
sentenciado sem a análise dos requisitos subjetivos previstos nos
incs. III e IV, e parágrafo único, do art. 83 do CP, não bastando o
cumprimento dos requisitos objetivos (TJMG, HC 019968687.2010.8.13.0000, Rel. Des. Ediwal Jose de Morais, 1ª Câmara
Criminal, DJEMG 11/8/2010).
Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso
temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos
do art. 112 da
LEP, com Redação dada pela Lei nº 10.792/2003, podendo o
Magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame
criminológico, diante das peculiaridades da causa, desde que o faça
em decisão concretamente fundamentada (cf. HC 88052/DF, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ de 28/4/2006) (Precedentes) (STJ, HC 149623/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 2/8/2010).
São requisitos gerais objetivos os que se relacionam com a pena imposta e a
reparação do dano: a) a aplicação de pena privativa de liberdade igual o superior a 2 (dois)
anos (art. 83 CP); b) reparação do dano produzido pelo crime, salvo impossibilidade de
fazê-lo (art. 83, IV CP), ou seja, precária situação econômica (BUSATO, 2015).
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Também é requisito objetivo o disposto no art. 83, III, b), “não cometimento de
falta grave nos últimos doze meses”. Esse requisito foi incluído pela Lei 13.964 / 2019
(Pacote anticrime) e é irretroativo, tendo em vista que reflete em uma limitação ao
benefício (CUNHA, 2020). As faltas graves correspondem a condutas contrárias ao bom
andamento da execução penal e indicam que o condenado não está disposto a fazer
nenhum esforço para a sua própria reintegração social. São situações que mesmo estando
sob vigilância, ele se recusa à se submeter às regras (CUNHA, 2020). Nucci (2020, p. 736)
exemplifica o que são faltas graves:
São faltas graves: incitar ou participar de movimento para subverter
a ordem ou a disciplina; fugir; possuir, indevidamente, instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem; provocar acidente
de trabalho; descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
não observar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da Lei
de Execução Penal; tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo, ou seja, obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
e execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.
Assim, sabe-se que o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime) trouxe o
requisito no art. 83, III, b) do “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”
pelo condenado. Entretanto, o STJ decidia reiteradamente que a falta grave não acarretava
a interrupção do prazo para o livramento condicional porque o não cometimento da falta
não estava entre os requisitos objetivos elencados no art. 83 do CP. Para o tribunal, impor
a interrupção significava criar um requisito não contemplado na lei. Esse entendimento
inclusive, é a Súmula 441 do STJ, que dispõe que “o cometimento de falta grave, por falta
de previsão legal, não interrompe o prazo para aquisição do benefício do livramento
condicional”. Segue abaixo farta jurisprudência nesse mesmo sentido:
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que, por ausência de expressa previsão legal, a prática de falta
grave não enseja a alteração do marco para fins de livramento
condicional – Súmula 441/STJ. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, em parte, para cassar o v. acórdão vergastado
no ponto em que interrompeu o prazo para o benefício do
livramento condicional em razão da prática de falta grave. (HC
451.122/SP, j. 21/06/2018)

Ressalta-se que o STJ possuí firme jurisprudência no sentido de que a falta grave,
cometida pelo condenado, não interrompe o prazo para concessão de Livramento
Condicional:
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Sedimentou-se nesta Superior Corte de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (REsp representativo de controvérsia nº 1.364.192/RS) a
orientação de que a prática de falta grave resulta em novo marco
interruptivo para concessão de novos benefícios, exceto indulto,
comutação e livramento condicional (STJ, HC 369.296/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/09/2016).
Anteriormente à entrada em vigor do Pacote Anticrime, a falta grave cometida pelo
condenado impedia a concessão do Livramento, mas por ausência de requisito de ordem
subjetiva, a falta de “comportamento satisfatório durante a execução da pena”:
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, apesar de a falta grave não interromper o prazo para fins de
livramento condicional (Súmula/STJ nº 441), sua prática impede a
concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do
requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos
do disposto no art. 83, III, do Código Penal (Precedentes). A teor da
jurisprudência consolidada desta Corte, se as instâncias ordinárias
concluíram não restar preenchido o requisito subjetivo necessário
para a concessão do livramento condicional, tal assertiva não pode
ser desconstituída na via estreita do habeas corpus, pois maiores
incursões sobre o tema demandariam revolvimento do conjunto
fático-comprobatório dos autos (STJ, HC 312.173/RJ, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, 5ª T., DJe 28/09/2016).
Com o implemento da Lei 13.964/19 (Pacote anticrime), o requisito do “não
cometimento de falta grave nos últimos 12 meses” passa a ser objetivo, pois diz respeito à
pena a ser cumprida, e não mais subjetivo, que diz respeito ao agente:
Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de
livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática
de falta grave impede a concessão do aludido benefício por
evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o
resgate da pena, nos termos do art. 83, III do Código Penal. O aludido
dispositivo legal não prevê período específico para a aferição do bom
comportamento carcerário, de modo que, se o Juízo da Vara de
Execuções Criminais, fundamentadamente, considerou não satisfeito
o requisito subjetivo indicado, cumpre prestigiar tal entendimento
(STJ, AgRg. no REsp. 1382007/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe
11/6/2014).
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Constata-se, dessa maneira, que a partir da Lei 13.964/19 (Pacote anticrime), o
requisito do “não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses” passa a ser
considerado objetivo, e não mais subjetivo, tornando obsoleta a maneira como o STJ
fundamentava suas decisões:
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Consoante entendimento fixado por este Superior Tribunal de
Justiça, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo
Executando acarreta o reinício do cômputo do interstício necessário
ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão da
progressão de regime (EREsp. 1.176.486/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1º/6/2012), iniciando- -se o novo
período aquisitivo a partir da data da última infração disciplinar. O
cometimento de falta grave, embora interrompa o prazo para a
obtenção da progressão de regime, não o faz para fins de concessão
de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não
contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula nº 441 deste
Tribunal. Só poderá ser interrompido o prazo para a aquisição do
indulto, parcial ou total, se houver expressa previsão a respeito no
decreto concessivo da benesse. Precedentes (STJ, HC 241088/RS,
Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5ª T., DJe 26/3/2013).
Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote anticrime), além dos requisitos
específicos e os requisitos gerais subjetivos já anteriormente exigidos (bom
comportamento, aptidão para o trabalho, etc.), o apenado não poderá cometer falta grave
nos últimos 12 meses. É provável que o entendimento do STJ seja modificado, porque o
“não cometimento de falta grave” agora se tornou um requisito para a concessão de
Livramento. Entretanto o artigo ora em comento não prevê expressamente quais são os
casos de interrupção. Mesmo que o condenado não possa obter o Livramento se houver
cometido falta grave nos doze meses anteriores, o prazo do benefício não se inicia
novamente caso haja prática da infração. Ocorrendo a falta grave, nos doze meses
subsequentes, o preso não pode ser beneficiado com a liberdade antecipada, mesmo que
cumpra seu requisito temporal.
Além disso, no STF, encontramos decisões divergentes. Vejamos, primeiramente, o
voto do relator, Ministro Marco Aurélio, no HC n. 100.062, julgado em abril de 2010, que
determina que a falta grave interrompe o prazo para concessão do Livramento:
O artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito
comportamento satisfatório durante a execução da pena, leva a
uma de duas conclusões: ou simplesmente a falta grave
consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera
nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta última solução é a
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que mais atende não só ao objetivo da norma, mas também aos
interesses do réu. (STF, HC 100.062, Primeira Turma, rel. Min. Marco
Aurélio, j. 20.04.2010, DJe n. 81, 07.05.2010).
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Em sentido contrário, vejamos o voto do relator, Min. Carlos Ayres Britto, no HC
94.163/RS, que determina que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo para
a concessão do Livramento Condicional:
O requisito temporal do livramento condicional é aferido a partir da
quantidade de pena já efetivamente cumprida. Quantidade, essa,
que não sofre nenhuma alteração com eventual prática de falta
grave, pelo singelo mas robusto fundamento de que a ninguém é
dado desconsiderar tempo de pena já cumprida. Pois o fato é que
reprimenda cumprida é pena extinta. É claro que, no caso de fuga
(como é a situação destes autos), o lapso temporal em que o
paciente esteve foragido não será computado como tempo de
castigo cumprido. Óbvio! Todavia, a fuga não "zera" ou faz
desaparecer a pena até então sofrida. (STF, HC 94.163/RS, Primeira
Turma, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 02.12.2008, DJe n. 200,
23.10.2009).
Dessa maneira, a Lei 13.964/2019 traz uma Novatio Legis in pejus, ou seja, positiva
uma norma penal mais gravosa, que acaba por dificultar a concessão do benefício, uma
vez que aumenta os requisitos para o seu deferimento, quando comparando com a norma
anterior. Assim, em matéria de Livramento, as mudanças são irretroativas, porque “a lei
penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (art. 5º, XL, CF/88).
Quanto aos requisitos subjetivos, os que se relacionam com o lado pessoal do
executado, a Lei 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83. Antes da mencionada norma
entrar em vigor, a redação era a seguinte:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que:
III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Assim, podemos citar como requisitos subjetivos do Livramento Condicional antes
da reforma perpetrada pelo Pacote Anticrime os seguintes a) comportamento satisfatório
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durante a execução da pena; b) bom desempenho no trabalho prisional atribuído; e c)
capacidade de subsistência em atividade lícita no mercado de trabalho. Entretanto, com o
advento da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), o art. 83, III do CP passou a contar com a
seguinte redação:

III - comprovado:
2019)
a)
bom
pena;
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Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de

comportamento
durante
a
execução
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

da

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c)
e

bom

desempenho no trabalho que lhe
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

foi

atribuído;

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
A interpretação sobre o “bom comportamento carcerário”, segundo Busato (2015)
deveria levar em conta os dissabores da vida na prisão, exigindo tão somente um
comportamento satisfatório, mas não exemplar, sob pena de ser inalcançável atingir esse
requisito. Desta maneira, eventuais faltas disciplinares não podiam, por si só, excluir o
benefício (BUSATO, 2015). Masson (2019) afirma que esse requisito deve ser comprovado
pelo diretor do estabelecimento prisional.
Quanto ao requisito subjetivo do bom desempenho no trabalho carcerário, é
condicionado à avaliação das entidades carcerárias, o que para Busato (2015) denota fonte
de arbítrio, já que essa valoração poderia prejudicar o condenado quanto à sua progressão
de regime. Em sentido oposto, Nucci (2020) não considera abusiva a avaliação das
entidades carcerárias, pois somente os profissionais que lidam com o condenado no dia a
dia podem atestar tal requisito. Já para Masson (2019), esse requisito deve ser desprezado
quando, em face de problemas do estabelecimento prisional, nenhum trabalho foi
atribuído ao condenado.

É importante mencionar que “demonstrar aptidão para prover a própria
subsistência mediante trabalho honesto” é um requisito que consta do parecer da
Comissão Técnica de Classificação ou no exame criminológico, demonstrando, por meio
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da análise da personalidade do condenado, se ele está apto ou não a desempenhar, fora
do presídio, uma atividade honesta (NUCCI, 2020). No que diz respeito à capacidade
laborativa, pontua Bitencourt (2011) que a lei não impõe que o apenado tenha emprego
fixo, assegurado, mas que ele deva ter aptidão, disposição, habilidade para viver às custas
do seu sustento honesto no momento da liberação.
Como indica o próprio nome do instituto, o Livramento é condicional, sujeitandose a liberdade antecipada ao cumprimento de condições a serem observadas pelo
condenado durante o período de prova (vigência do Livramento). As condições, além das
já estudadas (que são taxativas porque decorrem da lei), também podem ser judiciais. As
condições judiciais são discricionárias e serão estabelecidas pelo magistrado na decisão
que concede o Livramento (MASSON, 2019).
O Juiz da execução penal tem a faculdade de estabelecer outras condições, desde
que adequadas ao caso e em conformidade com os direitos do condenado. O rol
exemplificativo com as condições judiciais está previsto no art. 132, §2º da Lei de Execução
Penal. Podemos citar como exemplos de condições judiciais: não mudar de residência sem
comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;
recolher-se à habitação em hora fixada e não frequentar determinados lugares (MASSON,
2019).
3. EXTINÇÃO DA PENA PELO LIVRAMENTO CONDICIONAL
Vencido o período de prova (período do cumprimento do Livramento) sem causas
de prorrogação ou revogação, o juiz declarará extinta a pena privativa de liberdade,
conforme dispõe os artigos 89 e 90 do Código Penal (BUSATO, 2015).
A natureza dessa sentença é declaratória (declara um direito que já existe), então
seu efeito retroagirá à data do término do período de prova (que se encerrou o
cumprimento do Livramento) e não à data em que a decisão foi proferida (BUSATO, 2015).
Masson (2019) afirma que a eficácia da sentença é retroativa (ex tunc), e antes da
decretação da extinção da pena privativa de liberdade, o magistrado deve ouvir o
Ministério Público. É exatamente o que estabelece Nucci (2020, p. 744) em sua obra:
Quando o condenado estiver respondendo a processo por crime
cometido durante a vigência do benefício, prorroga-se
automaticamente o período a fim de se constatar se não era o caso
de revogação obrigatória (art. 86, I, CP). Por isso, conforme o caso
concreto, é conveniente que o juiz suspenda o benefício. Se for
condenado definitivamente, o livramento será revogado com as
consequências fixadas no art. 88 do Código Penal. Entretanto, se até
o seu término, não for revogado ou suspenso pelo juiz, extingue-se
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declaratória, pois a própria lei estabelece que, findo o livramento,
sem revogação, “considera-se extinta a pena”.
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Por fim, a Súmula 617 do STJ, dispõe que “A ausência de suspensão ou revogação
do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena”. Ou seja, cumprido p período de prova,
de forma tranquila, extingue-se a pena do condenado.
CONCLUSÃO
O instituto do Livramento Condicional, direito subjetivo do apenado, positivado no
art. 83 do Código Penal sofreu alterações com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote
anticrime), principalmente, nos requisitos previstos no inciso III para a concessão.
Antes da Lei 13.964/19 entrar em vigor, pelo disposto no inciso III, o juiz poderia
conceder livramento condicional ao condenado sendo a pena privativa de liberdade igual
ou superior a 2 (dois) anos, desde que “comprovado comportamento satisfatório durante
a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto”.
Com efeito, a modificação alterou a redação dada ao inciso III do artigo 83, que
passou a exigir que o apenado comprove: a) bom comportamento durante a execução da
pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho
no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto.
Desta maneira, conclui-se que os requisitos para a concessão do livramento
condicional foram ampliados. Nota-se que a maioria das situações previstas, na verdade,
já tinham previsão legal anteriormente à reforma efetivada pela Lei 13.964/19 (Pacote
anticrime), sendo que a mudança mais visível e impactante é a condicionante prevista no
artigo 83, III, alínea b. A referida Lei é uma novatio legis in pejus, portanto, irretroativa aos
fatos cometidos antes da sua entrada em vigor.
A lei nova aumenta os requisitos para a concessão do Livramento ao exigir que o
apenado que deseje receber o benefício processual em comento não cometa falta grave
nos 12 meses anteriores à implementação do requisito temporal para o pleito. Essa
mudança legislativa gera confusão na interpretação da Súmula 441 do STJ, que dispõe que
“o cometimento de falta grave, por falta de previsão legal, não interrompe o prazo para
aquisição do benefício do livramento condicional”. Assim, mesmo que o condenado não
possa obter o Livramento se houver cometido falta grave nos doze meses anteriores, o
prazo do benefício não se inicia novamente caso haja prática da infração. Ocorrendo a falta
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grave, nos doze meses subsequentes, o preso não pode ser beneficiado com a liberdade
antecipada, mesmo que cumpra seu requisito temporal.
Por fim, passado o período do cumprimento do Livramento (período de prova),
sem causas de prorrogação ou revogação, o juiz declarará extinta a pena privativa de
liberdade, conforme dispõe os artigos 89 e 90 do Código Penal, sendo a natureza dessa
sentença declaratória, retroagindo seu efeito à data do término do período de prova) e
não à data em que a decisão foi proferida.
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RESUMO: O presente artigo científico pretende demonstrar que o tema proposto é
pertinente e relevante não só para o sistema jurídico, mas, também, para a sociedade e
outras áreas de conhecimento afetadas pelas constantes mudanças sofridas pela sociedade
inserida num mundo globalizado e tecnologia avançada que consequentemente o direito
que a acompanha passará por transformações, desse modo, disciplinando seu convívio
social. Para isso, esse trabalho possui o objetivo geral de demonstrar brevemente a história
do direito previdenciário dentro da seguridade social e objetivo específico constante da
Constituição Federal de 1988 com a Reforma da Previdência por meio da Emenda
Constitucional nº 103/2019 e sua progressiva inclusão e alterações pela norma
constitucional, legal e infralegal no direito brasileiro seus reflexos no ordenamento jurídico
brasileiro. Desse modo, utilizou-se o método de referências bibliográficas de
jusdoutrinadores contemporâneos. Por ser um instituto jurídico previdenciário de nova
classe de divisão de benefícios carece de melhor entendimento, debate e aplicação aos
casos concretos pelos operadores do direito para amadurecimento da temática trazendo
para ao direito previdenciário brasileiro segurança jurídica e efetiva prestação da tutela
jurisdicional com a aposentadoria por idade com suas críticas que já são esperadas e
necessárias para o ramo do direito previdenciário em espécie.
Palavras-chave: Benefício Previdenciário. Aposentadoria por Idade Urbana. Reforma da
Previdência Social. Emenda Constitucional Nº 103/2019. Alterações.
ABSTRACT: This scientific article intends to show that the proposed theme is pertinent and
relevant not only for the legal system, but also for society and other areas of knowledge
affected by the constant changes suffered by society inserted in a globalized world and
advanced technology that consequently right that the accompanied will undergo
transformations, thus, disciplining their social life. To this end, this work has the general
objective of demonstrating the history of social security law within social security and a
specific objective set out in the Federal Constitution of 1988 with the Pension Reform
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through Constitutional Amendment No. 103/2019 and its progressive inclusion and
changes by constitutional, legal and infralegal norm in Brazilian law its reflexes in the
Brazilian legal system. In this way, the bibliographic references method of contemporary
judges was used. Because it is a social security legal institute of a new class of benefit
sharing, it needs better understanding, debate and application to concrete cases by the
operators of the law for the maturation of the theme, bringing to the Brazilian social
security law legal security and effective provision of jurisdictional protection with
retirement by age with its criticisms that are already expected and necessary for the branch
of social security law in kind.
KEYWORDS: Social Security Benefit. Urban Age Retirement. Social Security Reform.
Constitutional Amendment No. 103/2019. Changes.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA NA SEGURIDADE
SOCIAL NO BRASIL. 3 NOÇÕES GERAIS SOBRE A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA.
3.1 Do fato gerador do benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana. 4
APOSENTADORIA POR IDADE URBANA ANTES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 4.1 Do requisito etário. 4.2
Do requisito carência. 4.3 Das causas impeditivas e do direito adquirido. 5
APOSENTADORIA POR IDADE URBANA APÓS REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTABELECIDA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 5.1 Requisitos após reforma da
previdência. 5.2 Das regras de transição após reforma da previdência. 5.3 Cálculo para o
RMI. 5.4 Competência para requerimento da aposentadoria por idade urbana. 6
CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo é de grande relevância não só para o direito, mas, também para
a sociedade e outras áreas de conhecimento que inevitavelmente estão sendo atingidos
pelo tema proposto. A relevância se dá no ponto em que a seguridade social diante das
mudanças sofridas pela reforma da previdência por meio da Emenda Constitucional nº 103
de 12 de novembro de 2019 traz na vida do segurado e do direito sempre estar presente
na sociedade, também, passando por transformações.
Nessa linha de raciocínio o jusdoutrinador Nader (2008, p. 15) registra os brocardos
latinos “ubi societas ibi ius” que traduzindo tem-se “onde está a sociedade, aí está o
direito” sendo verdadeira a recíproca “ubi ius ibi societas”, ou seja, onde está o direito. Pois,
não existe sociedade por mínima que seja sem um conjunto de normas jurídicas para
disciplinar seu convívio.
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Esse fenômeno se dá devido um mundo de pluralidades em que se apresenta hoje
uma sociedade dinâmica inserida num mundo globalizado, a tecnologia avançada e as
relações humanas afetadas pelos efeitos jurídicos.
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Analisou-se em linhas gerais primeiramente uma evolução histórica da seguridade
social no Brasil desde o império passando pela instituição de república federativa e as
constituições que impactaram e inovaram o tema buscando desde a Lei Eloy Chaves,
passando pela participação tripartite do Estado, empregado e empregador até a atual
Constituição Cidadã acerca da saúde, assistência e previdência social apresentando seus
regimes de previdência com sua atual reforma previdenciária estabelecida com a Emenda
Constitucional nº 103 de 2019.
Apesar da breve evolução histórica, o foco do presente trabalho perpassou por
noções básicas dos tipos de benéficos para se chegar aos benefícios programáveis da
previdência social, em específico o benefício programado de aposentadoria por idade da
espécie urbana.
Logo, demonstrou-se fundamentar por meio do fato gerador do benefício
programável de aposentadoria por idade urbana com seus dispositivos normativos desde
as normas constitucionais, legais e infralegais que regulamentam o direito material e formal
deste benefício.
Abordou-se o benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana sob a
égide anterior reforma da previdência com seus requisitos etários e de carência
conceituando-os e exemplificando de modo hipotético para se apresentar a práxis, bem
como, suas causas impeditivas e direito adquirido trazendo a diferenciação nesse momento
a diferença entre carência e tempo de contribuição e não deixando de observar o artigo
142 da LBP (Lei de Benefícios Previdenciários) por meio da Lei Federal nº 8.213/1991.

Posteriormente, tratou-se o que muda com as alterações feitas pela Emenda
Constitucional nº 103/2019 que reformou a previdência em especial o benefício
previdenciário de aposentadoria por idade urbana, como também, a aplicação de institutos
do direito previdenciário como carência e tempo de contribuição que incidem e refletem
diretamente nesse benefício previdenciário dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
As alterações são apresentadas pelos seus novos requisitos no que tange a idade
da segurada mulher e tempo de contribuição do segurado homem, inclusive do professor
(a) com sua nova sistemática de cálculo para alcançar a RMI (Renda Mensal Inicial), regras
de transição, competência, salientado no presente artigo a imprescindibilidade do prévio
requerimento administrativo para se propor ação no Poder Judiciário.
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E finalmente, conclui-se com apresentações de crítica no que se refere a esta
temática.
Longe de se esgotar a discussão do tema o objetivo geral nesse artigo científico é
analisar as alterações do benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana com
a reforma da previdência social trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 tendo
seu objetivo específico seu impacto no ordenamento jurídico brasileiro, seu modus
operandi, circunstâncias que apontaram para esse caminho preparando o leitor para
entender e se adequar com a nova sistemática.
Para tanto se utilizou do método bibliográfico com referências de jusdoutrinadores
contemporâneos, acesso ao ordenamento jurídico, como também, análises com registros
ideológicos sobre o direito previdenciário.
Com este novel instituto jurídico previdenciarista classificado como um dos
benefícios programáveis que ainda se encontra em muito debate ele merece ser melhor
entendido e aplicado pelos operadores do direito devendo ser amadurecido com
segurança jurídica e efetiva prestação da tutela jurisdicional numa reflexão pautada em
justiça mesmo com suas críticas que são esperadas ao dinamismo da ciência jurídica
previdenciária, eis a sua pertinência e relevância.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA NA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL
A primeira Constituição Brasileira de 1824, ainda, no império só previa direito a
assistência, saúde e previdência às pessoas que contribuíam, em contraprestação, porém,
aquelas que não tinham condições de contribuir eram atendidas pelas Santas Casas de
Misericórdia (socorros públicos).
Na Constituição Federal 1891 surge a primeira aparição do termo aposentadoria,
porém, está relacionada aos servidores públicos. Entretanto, o marco inicial da previdência
no Brasil ocorre através do decreto legislativo Eloy Chaves de 1923, isso porque, são criadas
as caixas de aposentadorias e pensões, amparando os ferroviários nas contingências sociais
da vida (doença, desemprego, etc). Consequentemente estas caixas influenciaram outras
que surgiram posteriormente.
Em 1934 o Estado Brasileiro passa a unificar os institutos jurídicos previdenciários
de aposentadoria e pensão em um custeio integrador acarretando na forma tríplice. Isso
porque, o Estado de certa forma se preocupa porque a sociedade se organiza e busca sua
garantia sem a participação do governo. A organização do Estado inicia através dos
institutos, e esta forma tríplice de custeio que envolve empregador, empregado e Estado
influencia a próxima Constituição. Vale salientar que a Constituição de 1934 utilizou o
termo previdência, e não previdência social.
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No ano de 1937 tem-se mais uma constituição, porém, sem qualquer novidade, nela
prevê-se apenas assistência e seguro (contribuição das pessoas). Já no ano de 1946 a
constituição pátria traz consigo a previdência social. Na Constituição Federal de 1967
consta o seguro desemprego. Por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 intitulada Constituição Cidadã prever a seguridade social. Esta preocupou-se com a
promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, promovendo acesso à saúde,
assistência social e previdência (art. 194, CF/88). Esse é o tripé da seguridade social vigente
no Brasil.
Ressalta-se que a previdência desde sua origem é contributiva (artigos 40, 201, 202
da CRFB/1988). Porém, a saúde não depende de contribuição direta, conforme artigo 196
ao artigo 200 da Carta Magna). Nem tão pouco a assistência social, de acordo com os
dispositivos dos artigos 203 e 204 do mesmo diploma, pois, esta é prestada a quem dela
necessitar, sejam eles, povos e/ou populações, nato ou naturalizados, dentre eles: os idosos
a partir de 65 anos de idade de ambos os gêneros e pessoa com deficiência desde que
tenham cadastro no CRAS tendo que ser validado a cada 2 anos e a renda per capita do
grupo familiar com renda inferior a ¼ do salário mínimo vigente.
Os beneficiários são os próprios segurados e seus dependentes, tais como, cônjuge,
companheiro (a), filhos menores e/ou comprovadamente filhos com deficiência, pais, etc.,
sendo que alguns de a dependência econômica é presumida e outros carece de provas.
No que tange aos segurados obrigatórios, são estes: trabalhadores domésticos,
avulsos, contribuinte individual, segurados especiais e empregados. Existem também os
segurados facultativos, estes são os segurados que não exercem atividades remuneradas,
mas, opta por contribuir para estar na qualidade de segurado.
Cabe aos poderes públicos (legislativo; executivo; judiciário), em conjunto com a
sociedade a responsabilidade em promover saúde, assistência social e previdência.
Dentre vários regimes de financiamento, o Brasil adotou o de repartição, neste, a
geração de contribuintes previdenciários atuais financia para as gerações futuras.
É mister mencionar que existem 3 (três) regimes de previdência, nos quais, são, o
RGPS (Regime Geral de Previdência Social) maioria dos beneficiários são vinculados neste
tipo de regime, o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) destinados apenas para
proteção dos servidores públicos, neste regime a EC 103/19 vedou a criação de novos
regimes próprios. Por fim, o RPC (Regime de Previdência Complementar), vai além da
prestação de previdência básica, sendo então facultativa (art. 202, CF/88).

3.NOÇÕES GERAIS SOBRE A APOSENTADORIA POR IDADE URBANA
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Tendo apresentado a evolução histórica da previdência dentro da seguridade social
no Brasil antes de adentrar ao tema cabe esclarecer que há 3 (três) grupos de benefícios
previdenciários da seguridade social, trazidos pela Emenda constitucional nº 103 de 2019,
quais sejam: os benefícios programáveis, os benefícios que visam proteger a família e a
maternidade, e os benefícios por incapacidade.
Dos benefícios programáveis há 5 tipos que são: aposentadoria por idade (urbana
e rural), aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria do professor,
aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência.
A primeira delas, aposentadoria por idade da espécie urbana, um benefício que
aparentemente simples, mas que com a EC 103/2019 deve levar em conta além do requisito
etário outros 2 (dois) imprescindíveis para sua concessão, quais sejam: carência e tempo
de contribuição. Este último não era exigido para concessão antes da reforma da
previdência.
3.1 Do fato gerador do benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana

Todo benefício tem como objetivo proteger determinado risco social. Não sendo
diferente com a aposentadoria por idade urbana, e isso, se faz necessário pelo risco social
protegido devido às contingências sociais.
O ilustre professor do direito previdenciário, Miguel Horvath Junior, em uma de suas
obras se posiciona sobre o fato gerador do benefício previdenciário da aposentadoria por
idade no seguinte:
“A proteção se justifica não como um direito ao descanso, mas tem
por base uma situação de necessidade social provocada pela redução
da capacidade laboral em decorrência de um processo biológico de
envelhecimento, que acarreta lentidão de raciocínio, reações mais
lentas, dificuldade de aprendizagem, diminuição auditiva, etc”.
De acordo, com o professor Horvath o fato gerador se dá no processo de
envelhecimento do segurado que consequentemente tem sua capacidade reduzida nos
vários âmbitos de sua vida cotidiana.
Este benefício programável tem sua fundamentação legal e está previsto no
ordenamento jurídico brasileiro em uma série de dispositivos que vem normatizar o
referido instituto jurídico previdenciário, como: na Constitucional Federal de 1988 (alterada
pela EC 103/2019), Lei Federal nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios Previdenciários) em seus
artigos 48 e seguintes apesar que ainda não atualizado com a reforma da previdência,
Decreto nº 3.048/199 (Regulamento da Previdência Social) em seus artigos 51 e seguintes,
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Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 em seus artigos 225 e seguintes, ainda, em
resoluções, memorandos, circulares, ofícios, portarias e outras normas infralegais.
4 APOSENTADORIA POR IDADE URBANA ANTES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019
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Ao se debruçar na LBP (Lei de Benefícios Previdenciários), qual seja, Lei Federal nº
8.213/1991 em seu artigo 48 “a aposentadoria por idade será devida ao segurado que,
cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher”.
Portanto, conforme os dispositivos supramencionados acima, os requisitos para
concessão para aposentadoria por idade antes da reforma da previdência social alterada
pela EC 103/2019 são: idade e carência.
4.1 Do requisito etário
Conforme mencionado acima um dos principais requisitos para a concessão de
aposentadoria por idade urbana diz respeito a idade do segurado que completar 65
(sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher”.
Apesar de ter como um de seus requisitos a idade, esta não era suficiente para a
concessão de tal benefício, além disso, exigia-se a contribuição/custeio das aposentadorias
e benefícios, carência exigida por lei de 180 contribuições mensais (o que se diferencia de
15 anos de tempo contribuição) desde o ano 2011, conforme o art. 142 da Lei Federal nº
8.213/1991 (Lei de Benefícios Previdenciários).
4.2 Do requisito da carência
Como requisito carência para a aposentadoria por idade o mínimo exigido era 180
(cento e oitenta) contribuições mensais para fins de carência levando em conta o já
dispositivo supramencionado art. 142 da LBP (Lei de Benefícios Previdenciários). Vale
salientar que esse período não equivale ao mesmo que 15 anos de tempo de contribuição
antes da EC 103/2019.
A carência antes da reforma da previdência social era contada de forma contínua e
medida pelo número de contribuições mensais. Nesse instituto jurídico cada recolhimento
de contribuição equivale a 1 (um) mês de carência.
Diferentemente, o tempo de contribuição antes da reforma da previdência social
era o tempo de efetiva contribuição previdenciária, para tanto, somando dias, meses e anos
de trabalho do segurado. Verifica-se também que antes da Emenda Constitucional nº
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103/2019 não havia tempo de contribuição como requisito para concessão de
aposentadoria por idade urbana.
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Para melhor exemplificar, o segurado que laborava na empresa apenas nos dias 31
de dezembro e 1º de janeiro haveria 2 (dois) recolhimentos independentemente do valor,
das competências dos meses de dezembro e janeiro, ou seja, para fins de carência há 2
(dois) meses. Porém, para contagem de tempo de contribuição teria apenas 2 (dois) dias.
A competência equivale a determinado mês, motivo esse que no referido exemplo
os 2 (dois) dias laborados não poderia se referir a competência de recolhimento da carência
já que o mês civil é de 30 (trinta) dias. Para o professor Savaris:
“Embora se trate de contribuição mensal, não é necessário que o
trabalho – e a contribuição correspondente – seja relativa ao mês
inteiro. Basta, por exemplo, um dia de trabalho em determinado mês
para que a contribuição a que ele relativa tenha efeito para fins de
carência. A contribuição previdenciária proporcional a um dia, nesse
caso, valerá como contribuição mensal, para fins de carência”.
Tem-se antes da reforma da previdência social uma diferenciação entre os conceitos
de tempo de contribuição e de carência.
4.3 Das causas impeditivas e do direito adquirido
Quando o segurado preenche o requisito etário, mas não tem o período de carência
exigido, é preciso que continue contribuindo até alcançar o tempo necessário, este
procedimento é conhecido como congelamento de carência.
Como percebe-se após a reforma da previdência social, por meio da Emenda
Constitucional nº 103 de 2019 a definição de tempo de contribuição e carência foram
modificados, sendo, o primeiro a soma dos dias, meses e anos trabalhados, o segundo é
contado em números de recolhimentos mensais.
O que inicialmente parece ser benéfico para o trabalhador, tendo em vista que se
for trabalhado apenas um dia no mês, este terá como contribuição 1 (um) dia, mas, será
computado em seus registros previdenciários 1 mês de carência.
Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana até o dia 24 de julho de
1991, a carência das aposentadorias por idade urbana obedecerá à tabela que compõe o
artigo 142 da LBP, nessa tabela estão descritas os anos em que o segurado implementou
as condições necessárias à obtenção do benefício, inclusive os meses de contribuição
exigidos.
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5 APOSENTADORIA POR IDADE URBANA APÓS REFORMA DA PREVIDÊNCIA
ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019
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Com a reforma da previdência social, em especial, após a edição e vigência do
Decreto nº 10.410/2020 e Portaria nº 450/2020 alterou o RPS (Regulamento da Previdência
Social) aprovado Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 o requisito para aposentadoria
por idade urbana passou a ter como requisito além, do requisito etário, também, a carência
que com o tempo de contribuição ficaram equiparados estes 2 (dois) últimos institutos
jurídicos, porém, antes da EC 103/2019 (EC/19) estes eram conceitos totalmente diferentes.
5.1 Requisitos após reforma da previdência
Segundo a Emenda Constitucional nº 103/19, artigo 40, §1º, inciso III modifica-se
apenas o requisito etário da mulher que passa a ser 62 (sessenta e dois) anos de idade,
para concessão de aposentadoria por idade urbana. No entanto, mantém-se a idade de 65
anos para o homem.
No que tange ao tempo de contribuição para o homem, este passa a ser de 20
(vinte) anos, mas, para mulheres tendo como 15 (quinze) anos.
Tratando-se de professor na regra definitiva este aposenta-se com uma redução de 5
(cinco) anos para ter direito ao benefício da seguinte maneira: 60 (sessenta) anos de idade
para homem caso tenha 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, professora do
sexo feminino, 57 (cinquenta e sete) anos de idade 25 (cinte e cinco) anos de tempo de
contribuição (CF/88).
Portanto, percebe-se que antes da reforma havia como requisito idade e carência
para aposentadoria por idade urbana. Mas, segundo o entendimento constitucional, no
pós-reforma esse requisito carência passa a não ser nomeado como tal e exige-se o
requisito tempo de contribuição. O que significa agora, que os requisitos para
aposentadoria por idade urbana, são idade e tempo de contribuição.
No entanto, através do ofício SEI circular nº 064/19 DIRBEN/INSS, portaria 450/2020
do INSS e artigo 29, inciso II do decreto 3.048/99 (RPS) demonstra que aplicará o requisito
carência (180 meses) para concessão de aposentadorias mesmo que este requisito não
esteja expresso na CF/88.
Demonstrados a sistemática de cálculos do valor do benefício antes da reforma da
previdência social, após a reforma é notório que a fórmula não foi alterada (RMI = SB x AL).
A diferença é que o salário de benefício (SB) era calculado pela média dos 80% de
contribuição de julho/94 adiante, passa a ser calculado pela média de todos os salários de
contribuição de julho/94 o que impede a utilização das contribuições anteriores a julho/94.
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Então, após a reforma previdenciária essa média será realizada com todos estes
salários de contribuição a partir de julho/94, não sendo possível excluir os 20% menores
(antes da reforma).
Vale salientar que ocorreu uma alteração na alíquota (AL) base, antes da reforma
era de 70% + 1% para cada grupo de 12 contribuições previdenciárias, após a reforma, a
aposentadoria programada será feita com alíquota base, esta passa a ser de 70% + 2%
para cada ano que exceder os 15 anos de tempo de contribuição para pessoa do sexo
feminino, mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição para
o sexo masculino.
5.2 Das regras de transição após reforma da previdência
O segurado que houver recolhido antes do dia 13 de novembro de 2019 sua
contribuição previdenciária terá seu direito adquirido garantido na constituição pátria. Ou
seja, se constar recolhimento previdenciário, mesmo que apenas uma vez, antes dessa data,
a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições necessárias para aposentadoria por
idade urbana. Em contrapartida, pagamentos previdenciários recolhidos após a data acima
informada, terá como tempo de contribuição 20 (vinte) anos para os homens
Em se tratando do segurado mulher que completar até dia 13 de novembro de 2019,
60 (sessenta) anos de idade e 180 (cento e oitenta) meses de carência, porém, a Emenda
Constitucional nº 103/19 que reformou a previdência alterou a idade da mulher, no
entanto, se esta idade somente se concretizar em 2020, será acrescido 6 (seis) meses na
sua idade a cada ano, até que esta complete a idade de 62 (sessenta e dois) anos.
No que tange SB (salário de benefício), este é calculado desde de julho de 1994, até
a data de entrada do requerimento (DER) do benefício de aposentadoria por idade (base
de cálculo), tira-se uma média dos 80% maiores salários de contribuição (salário de
benefício). O que diminui consideravelmente o valor do benefício. Encontrado o salário de
benefício, este é multiplicado pela alíquota da aposentadoria por idade (60%), será devida
alíquota maior que 60% para mulher que trabalhar mais que 15 anos, o que significa 60%
+ 1%. Quanto ao homem, este só terá aumento na sua alíquota quando trabalhar por mais
de 20 (vinte) anos, caso contrário o valor de sua aposentadoria será 60% da média de julho
de 1994 até a DER.
5.3 Cálculo para o RMI
O SB (salário do benefício), não é o valor que o segurado recebe em mãos a crédito
de benefício previdenciário. Na verdade, o salário de benefício é a renda mensal inicial
(RMI), este tem por base de cálculo o salário de benefício multiplicado pela alíquota.
Segundo o artigo 50 da LBP, a aposentadoria por idade (urbana, “grifo nosso”):
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“consistirá numa renda mensal de 70% (setenta
por cento) do salário-de-benefício, mais 1%
(um por cento) deste, por grupo de 12 (doze)
contribuições, não podendo ultrapassar 100%
(cem por cento) do salário-de-benefício”.
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Na prática o cálculo é feito listando todos os salários de contribuição do segurado,
posteriormente são atualizados todos os salários de contribuição monetariamente, após
essa atualização são listados a média dos 80% maiores salários de contribuição, são feitas
a somatória destes com exclusão dos 20% menores. Por fim, os 80% maiores salários de
contribuição serão divididos pelo número de salários que estão sendo somados.
Vale salientar que a base de cálculo não pode ser superior ao teto máximo
equivalente em 2020 R$ 6.101,06 passando à R$ 6.433,57 em 2021, nem inferior a um
salário mínimo vigentes, conforme, Portaria nº 914/2020 e 477/2021 da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Isso significa que se o foi recolhido
valor abaixo de um salário mínimo o assalariado além de poder agrupar os valores pagos
para que alcance a porcentagem equivalente a este, também pode complementá-los.
5.4 Competência para requerimento da aposentadoria por idade urbana
Segundo o artigo 49, LBP a aposentadoria por idade urbana será devida ao segurado
a partir:
a) da data do desligamento do emprego,
quando requerida até essa data ou até 90
(noventa) dias depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não
houver desligamento do emprego ou quando
for requerida após o prazo previsto na alínea
"a";
II - para os demais segurados, da data da
entrada do requerimento.
Cumpridas todas as exigências necessárias para a concessão de aposentadoria por
idade urbana, o segurado poderá informar a empresa ou requerê-la direto ao INSS. Para
tanto, frisa-se, de acordo, com entendimento do STF (Supremo Tribunal de Justiça) no
“Tema 350 o prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao
Judiciário” sem a qual não é admitido propositura de ação judicial sem anteriormente
provocar a autarquia federal não só para o requerimento de aposentadoria por idade, bem
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como, para a maioria, com exceção, de alguns de notórios indeferimentos pelo INSS
(Instituto Nacional do Serviço social) reconhecido pela Corte Suprema.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes da reforma da previdência social equivocadamente muitos entendiam que
para a concessão da aposentadoria por idade urbana eram 2 (dois) os requisitos, sendo
erroneamente eles: idade e tempo de contribuição de 15 (quinze) anos.
Porém, confundia-se antes da reforma da previdência editada pela Emenda
Constitucional nº 103/2019 os institutos jurídicos previdenciários: carência que é o mínimo
exigido de contribuições mensais para se ter direito a um determinado benefício e o tempo
de contribuição que é a efetiva contribuição previdenciária, para tanto, somando dias,
meses e anos de trabalho do segurado.
Com a reforma da previdência editada pela Emenda Constitucional de 2019 carência
e tempo de contribuição ficaram equiparados o que antes da EC 103/2019 estes eram
conceitos totalmente diferentes.
No múnus público da advocacia ensejou uma busca dos segurados por consultas
jurídicas mais pontuadas, planejamentos previdenciários, alternativas de previdência
complementar privada, consequentemente, uma maior demanda para os magistrados no
Poder Judiciário e maior atuação do representante do Ministério Público.
Isso sem falar no Decreto nº 10.410/2020 que vem legislar em vez de cumprir sua
função precípua de regulamentar a legislação, bem como, levando que todas as alterações
começando pela Emenda Constitucional nº 103/2019 dificulta o acesso dos segurados
idosos ao benefício previdenciário programado de aposentadoria por idade urbana
violando o princípio da segurança jurídica.
Portanto, por ser recente as alterações previdenciárias que algumas entraram em
vigor com a sua publicação, outras seguiram o instituto jurídico da vacatio legis, e outras
enquadradas nas regras de transição trouxe muitas polêmicas e controvérsias por serem
consideradas por alguns juristas contraditórias e outros entendem por inconstitucionais.
Alguns deles são os conceitos de carência e tempo de contribuição, validade do
Decreto nº 10.410/2020 que alterou o Decreto nº 3.048/1999 e agir com força de lei, e o
aspecto da continência social da idade avançada após um cumprimento de
contraprestação por parte do segurado.

No presente caso especificamente após um breve histórico da previdência na
seguridade social no Brasil as alterações trazidas no benefício previdenciário programado
de aposentadoria por idade urbana aponta para tendência da dinâmica jurídica é que ações
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cheguem aos tribunais superiores para que se posicionem e decidam de temas relevantes
sobre a matéria abordada neste trabalho para pacificar entendimentos visando não só o
sistema jurídico, mas, também, social e de políticas públicas que dependem da participação
efetiva da ciência jurídica do direito previdenciário por meio do Estado, sociedade e
operadores do direito com finalidade de estabelecer a justiça social em cada caso concreto.
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RESUMO: No presente artigo se pretende analisar o instituto da arbitragem, no âmbito da
Administração Pública, positivado pela Lei nº 14.133/21, e o contexto de consensualidade
que impulsiona o crescimento dessa forma alternativa de solução de controvérsias. Será
feita uma digressão do instituto da arbitragem, para analisar sua evolução dentro do direito
público e suas características, bem como a conjuntura que possibilitou a ampliação da sua
base legal, mais especificamente, com o Código de Processo Civil de 2015. Por fim, o
estudo analisa o arcabouço principiológico que atua como fundamento da arbitragem,
adentrando brevemente em princípios indispensáveis que norteiam o instituto no direito
público.
Palavras-chave: Arbitragem; Consensualidade; Administração Pública; Nova Lei de
Licitações.
ABSTRACT: This study intends to analyze the institute arbitration, within the scope of
public administration, regulated by the Law no. 14.133/21, and the consensus context that
boosts this alternative form of dispute settlement. The institute will be deconstructed so
that an analysis of its evolution within public administration, its characteristics and the
conjecture that enabled the expansion of its legal base, particularly with the Code of Civil
Procedure. Finally, the study analyzes the principle framework that operates as the basis of
the arbitration procedures, briefly evaluating each principle that guides the institute.
Keywords: Arbitration; Consensus; Public Administration; New Bidding Law.
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1.INTRODUÇÃO
Neste estudo pretende-se analisar o instituto da arbitragem e sua aplicação na
Administração Pública, assim como os princípios que subsidiam sua aplicação no direito
brasileiro. De início, será feita uma digressão do princípio da supremacia do interesse
público, norteador da atividade estatal.
Adiante, será feita a análise do contexto que possibilitou a ascensão dos
mecanismos de solução alternativas de controvérsias dentro do ambiente normativo
nacional com o Poder Público, impulsionado pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela
Nova Lei de Licitações.
Conforme se demonstrará, o CPC/15 estimula um ambiente de desjudicialização,
pautado na cooperação entre as partes e busca atingir uma maior eficiência na resolução
de conflitos. Tal evolução, de certo modo, pavimentou o caminho para a aplicação mais
ampla da arbitragem em controvérsias envolvendo o Poder Público.
A crescente situação de atribulação enfrentada pelo Poder Judiciário dada a elevada
monta de processos ajuizados, principalmente decorrentes de contratações públicas, bem
como a morosidade e dificuldade enfrentada pela Administração Pública nos
procedimentos administrativos para sanar problemas decorrentes dos contratos firmados
com entes privados são problemas enfrentados pela Administração Pública.
Nesse sentido, está em constante ascensão a utilização dos meios alternativos de
resolução de controvérsia no país, principalmente, o instrumento da arbitragem.
A arbitragem é um mecanismo bastante utilizado para a solução de controvérsias
privadas, e cada vez mais, invade o campo do direito público, para se tornar uma alternativa
para resolver controvérsias que envolvam a Administração Pública, como forma de garantir
mais eficiência.
A nova Lei de Licitações, principal código quando se trata de contratações públicas,
trouxe em seu texto a previsão expressa que possibilita a resolução de controvérsias
utilizando o mecanismo da arbitragem.
Diante disso, objetiva-se analisar suas dimensões e principais características, dentro
dos limites principiológicos que regem o Direito a efetividade da utilização desse
mecanismo no âmbito do Poder Público.
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Portanto, a relevância do presente trabalho se justifica pela investigação de um
instituto que, apesar de não ser recente no Direito, comumente utilizado em seu âmbito
privado, vem ganhando destaque em matéria de direito público. Há uma pungente e
constante evolução legislativa que regulamenta a utilização da arbitragem na
Administração Pública e subsidiam sua aplicação.
2.METODOLOGIA
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Em termos metodológicos, para atingir os objetivos do trabalho que se pretende
desenvolver, utilizar-se-á o método analítico-dedutivo, pautado na pesquisa jurídiconormativa bibliográfica descritiva, de cunho qualitativo. Será revisada a produção
doutrinária referente à arbitragem e os princípios que regem a administração pública, em
geral, e da discussão acerca da utilização do instrumento no direito público, com
fundamento da Lei de Licitações, em particular.
3.PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO
Existem diversos princípios constitucionais que regem a atuação da administração
pública, porém, dentre eles, merecem ser destacados para o presente estudo, os da
legalidade e da supremacia do interesse público.
A legalidade, pela qual devem ser pautados todos os atos produzidos pela
Administração Pública já foi um obstáculo à utilização dos meios alternativos de resolução
de controvérsias. Porém, deixou de ser um óbice à aplicação da arbitragem desde sua
previsão em legislações esparsas, e principalmente, quando foi prestigiada com a edição
da Lei 13.129/2015, a qual previu expressamente, a possibilidade de se utilizar o
instrumento para dirimir conflitos que estejam relacionados com direito patrimoniais
disponíveis.94

Conforme já afirmado, a atuação estatal deve ser pautada pelos princípios que
regem a Administração Pública. Eventualmente, dentro da discricionariedade concedida
pela legislação, será possível agir com certa autonomia, desde que os princípios
permaneçam guiando as decisões tomadas. Assim leciona:
É evidente que o direito cria e atribui poderes para o atingimento de certos
fins de interesse coletivo. No entanto, isso não afasta o cabimento de o
94 Lei 13.129/2015 – art. 1º A Administração Pública direta e indireta poderá utilizar-se da Arbitragem para
dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
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direito dotar o agente público de margem de autonomia no tocante a
decisão a ser adotada.95
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Também é certo que a Administração Pública deve ter seus atos pautados na
persecução do interesse público, princípio previsto na Constituição, e de modo a garantir
a efetividade da prestação estatal e o bem da coletividade.

Não se pode olvidar da indisponibilidade do interesse público, a qual decorre
diretamente do princípio da supremacia do interesse público, consagrando que devem
prevalecer os interesses coletivos da sociedade sobre aqueles individuais.
Nesse sentido, faz-se necessária a ponderação de que a indisponibilidade não é
absoluta, no sentido de que já há no ordenamento pátrio previsão de renúncia justificada
na persecução de interesses de maior amplitude, até como forma de garantir maior
efetividade na atividade estatal.
Contudo, quando da escolha da arbitragem para solucionar uma controvérsia, a
Administração Pública não renuncia aos seus direitos, pelo contrário, está buscando uma
maneira mais célere e especializada para pleitear seus interesses.
Ocorre que, conforme já afirmado, para além de haver a permissibilidade legal do
instituto da arbitragem, este ainda pode vir a ser uma maneira de oferecer proteção ao
interesse público.
Ou seja, como forma de garantir a viabilidade da atuação estatal, a suposta violação
à indisponibilidade do interesse público, pela utilização de formas alterativas de solução
de conflitos, na verdade, atua como garantidora do interesse público, na medida em que
proporciona uma solução com maior eficácia e celeridade, em oposição a um litígio
perpetrado no tempo.
Ainda, a flexibilização das formas de solução dos conflitos jurídicos, antes rodeada
de preconceitos, aos poucos, à luz das novas formas de solução, vem sendo fortalecida,
tornando o seu estudo inovador e relevante.
Contudo, importante destacar que todos os atos devem ser pautados pela
publicidade intrínseca à atuação estatal. Todos aqueles atos praticados pela Administração
95 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Revista dos Tribunais. Ed. 2015. Livro Digital.
Disponível em:
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/91049397/v11/document/104531640/
anchor/a-104531640
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Pública, exceto quando houver justificativa para tal, não poderão ser mantidos em sigilo,
devendo ser publicados para o conhecimento geral.
Assim, visa-se proteger princípios basilares da administração pública, como a
eficiência e moralidade, utilizando-se da proporcionalidade e razoabilidade na resolução
do conflito. Cada situação específica deve ser analisada de acordo com suas idiossincrasias,
de forma a garantir a prevalência do interesse público.
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4.DA LEGALIDADE E DA CONSENSUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A consensualidade vem ganhando espaço no Brasil como técnica de soluções de
conflitos, possibilitando soluções mais céleres aos conflitos, ao mesmo tempo em que
proporciona economia de gastos processuais, desafogamento do Poder Judiciário, e
reparações de danos mais céleres. Em relação a litígios entre particulares envolvendo
transações acerca de bens jurídicos disponíveis não há dúvidas em relação à viabilidade
dos instrumentos conciliatórios.
O uso da conciliação e de outros meios alternativos de autocomposição de
conflitos já são utilizados há muito tempo, no entanto, o Novo Código de Processo Civil
pode ser considerado um dos principais marcos legais no sentido de incentivo e
ampliação dos instrumentos conciliatórios, inclusive em litígios envolvendo a
administração pública.
Antes do Novo CPC, a consensualidade no âmbito administrativo era tratada de
forma esparsa em legislações específicas como a Lei de Ação Civil Pública que
estabeleceu a possibilidade de uso do compromisso de ajustamento de conduta ou
acordos substitutivos. O mesmo pode ser dito acerca da Lei da Concorrência ou a Lei da
Comissão de Valores Mobiliários.

Além disso, essa modalidade de solução de conflitos também passou a ser usada
de forma progressiva e em substituição ao modelo contencioso pelas procuradorias,
autarquias, e órgãos como o Ministério Público, nos mais variados temas como proteção
ao consumidor, defesa da concorrência, livre mercado, e meio ambiente.96
Como vimos, em se tratando da administração pública, havia um questionamento
inicial devido a indisponibilidade do interesse público, no entanto, atualmente a
consensualidade é não só permitida como também estimulada. Em verdade, em
determinadas situações a utilização da conciliação é o instrumento próprio para se
969696 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacobo & Scholze, Victor. A Solução Consensual de Conflitos na
Administração Pública Promovida pelo Novo Código de Processo Civil, 2015. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/44481/a-solucao-consensual-de-conflitos-na-administracao-publica-promovidapelo-novo-codigo-de-processo-civil. Acesso em 22 de setembro de 2021.
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alcançar o interesse público tendo em visto as vantagens para a administração na
utilização dos instrumentos conciliatórios.
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O uso da consensualidade é salutar no atual contexto, uma vez que houve um
remodelamento da atuação administrativa com a valorização de uma administração
pública dialógica, em contraposição a um perfil monológico e refratário à comunicação
com a sociedade em que o poder público atuava de modo impositivo e unilateral.
Em razão do princípio da legalidade, a Administração Pública tem o dever de exercer
os seus atos de acordo com a lei e a Constituição Federal. Tal princípio é aplicado de
maneira distinta em relação aos particulares e a administração pública, uma vez os
particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não proíba, e a administração pública
somente pode agir de acordo com lei.
Os atos administrativos, podem ser classificados em vinculados e discricionários,
conforme a margem de liberdade de atuação do agente. Os atos vinculados são aqueles
em que os pressupostos e requisitos já se encontram previamente definidos na lei,
enquanto os atos discricionários são caracterizados por conferirem ao agente público certa
margem de atuação de acordo com a conveniência e oportunidade, já que a lei não traz
com antecipação todos os requisitos e condições para a sua prática.
Nesse sentido, vejamos o entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello:
“A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que
este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica,
diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de
dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal”.97
Após essa breve análise do princípio da legalidade e da atuação de acordo com a
lei, verifica-se, portanto, que em se tratando de consensualidade, é importante buscar as
fontes do ordenamento jurídico que a autorizem, além da verificação de se tratar de ato
administrativo ou vinculado.
A uma primeira vista, ao enfrentar o tema da consensualidade esta se contrapõe a
concepção clássica segundo a qual por não poder dispor do interesse público caberia ao
administrador apenas a tarefa de aplicar a lei, de forma que ao administrador caberia
mediante ato unilateral e impositivo dar cumprimento ao comando legal.98
97 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 17. ed., São Paulo: Malheiros,
2004, p. 396.
98 ZARDO, Francisco. Infrações e Sanções em Licitações e Contratos Administrativos. Editora Revista dos
Tribunais, Ltda, 2015, p. 195-196.
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Na atualidade, contudo, a atuação unilateral, impositiva, não tende ao princípio da
eficiência administrativa, o qual muitas vezes somente pode ser melhor alcançado por meio
de uma atuação dialógica, contrária a um modelo de atuação monológico e refratária ao
diálogo com a sociedade.99
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Como restará abordado no tópico seguinte, a nova Lei de Licitações não só prevê
a possibilidade de utilização dos métodos alternativos, como especificou que demandas
relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
administrativos ou inadimplemento de obrigações contratuais podem ser solucionados
pelos mecanismos consensuais.
5. DA LEGITIMIDADE E INOVAÇÃO DO USO DA ARBITRAGEM NA NOVA LEI DE
LICITAÇÕES PÚBLICAS
Na linha do fortalecimento de uma administração dialógica, a nova Lei de
Licitações (Lei 14.133/21) inovou ao enfrentar os meios alternativos de soluções de
controvérsias como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Nesse sentido, cumpre
transcrever o art. 151 da lei mencionada: “Nas contratações regidas por esta Lei, poderão
ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias notadamente
a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.”
Trata-se, como já dito, de uma inovação, uma vez que a lei anterior de licitações (Lei
8666/93), na Lei do Pregão e na Lei do Regime Diferenciado de Contratação não havia a
previsão da possibilidade de utilização de meios alternativos de solução de conflitos. Na
arbitragem que é um dos meios alternativos, as partes escolhem um árbitro que deve
examinar os argumentos de ambas as partes para adotar uma decisão arbitral. Essa decisão
não é passível de recurso judicial.
A arbitragem é regulamentada pela Lei 13140/2015, e em 2015 a Lei 13.129
autorizou o uso da arbitragem na administração pública direta e indireta para dirimir
controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis.
Além da arbitragem, chama a atenção também os disputes boards que podem tratar
de quaisquer questões ligadas a direitos patrimoniais disponíveis oriundas dos contratos
licitatórios. Os disputes boards tem por função evitar que sejam levadas ao Poder Judiciário
demandas que certamente exigiriam dispêndio de energia e recursos, de modo que o
comitê de disputas tem essa função de resolver conflitos patrimoniais sem a necessidade
de demandas contra as partes envolvidas na execução do contrato.
9999 OLIVEIRA, Gustavo Justino; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova fase da
administração pública no séc. XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação.
Revista de Direito do Estado. Ano 3, n. 10,0.276, abr-jun. 2008.
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A nova Lei de Licitações acrescentou o art. 44-A na lei do RDC, admitindo o emprego
dos mecanismos privados de solução de controvérsias, dentre elas a arbitragem para
dirimir conflitos decorrentes da sua execução.
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A despeito da inovação legislativa, o legislador tratou de delimitar a utilização da
arbitragem ao prever no parágrafo único do art. 151 que "será aplicado o disposto no caput

deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as
questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao
cálculo de indenizações".
A inovação legislativa vai na mesma linha do Enunciado nº 19, aprovado na I Jornada
de Direito Administrativo, realizada, em 2020, pelo Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), senão vejamos: “As controvérsias acerca de
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos integram a categoria das
relativas a direitos patrimoniais disponíveis, para cuja solução se admitem meios
extrajudiciais adequados de prevenção e resolucão de controvérsias, notadamente a
conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem”.
A eficiência e a duração razoável do processo são objetivos centrais do Código de
Processo Civil de 2015. Além disso, o Poder Público está presente em mais da metade de
todos os processos em tramitação, o que leva à conclusão de que devem ser adotadas
posturas de valorização dos meios alternativos de solução de conflitos.100
De acordo com a doutrina, foi inegável que houve, na Nova Lei de Licitações, um
significativo avanço legislativo ao estabelecer as mais variadas medidas conciliatórias como
formas alternativas de resolução de conflitos envolvendo a Administração Pública e os
contratados, designadamente quando se leva em consideração o esgotamento da
capacidade do Poder Judiciário em solucionar, a tempo e a contento, os litígios que lhe
são submetidos.101
Há quem afirme que o recurso aos meios de autocomposição pelo Poder Público
parece evidenciar uma espécie de movimento de “fuga para o direito privado” ( Flucht ins
Privatrecht)102, De acordo com essa doutrina, haveria uma interpenetração e
100 FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Os negócios jurídicos processuais e a fazenda Pública. In: Revista de
Processo, vol. 280, p. 353-375, Jun./2018.
101 Carvalho, Guilherme. As Medidas Conciliatórias da Nova Lei de Licitações. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2021-abr-30/licitacoes-contratos-medidas-conciliatorias-lei-licitacoes, consulta
em 18 de setembro de 2021.
102 FLEINER, Fritz. Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts. 8 ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1928, p.
326.
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complementaridade entre Direito Público e Direito Privado, uma vez que as fronteiras que
dividiriam o direito nesses dois grandes ramos não seriam tão nítidas.103 Fala-se até
mesmo em uma “fuga do direito”, dada a utilização de mecanismos contratuais que
neutralizam a via judicial, com o recurso a garantias e não a ações judiciais em face do
inadimplemento, de modo a estabelecer certas condições ou até mesmo impedir a ação
judicial.
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Com efeito, não há que se falar aqui em fuga do direito privado no sentido de afastar
a submissão ao regime de direito público para dar espaço a corrupção e desmandos na
administração pública. Em verdade, a previsão da arbitragem e a delimitação de seu
alcance em relação às demandas relativas a direitos patrimoniais disponíveis representa
inegável avanço ao Estado de Direito, propiciando as partes uma solução célere às
controvérsias, e ao mesmo tempo possibilitando maior economia de gastos.
É inegável que nos últimos anos houve uma expansão da atuação administrativa
através dos contratos pois os atos unilaterais por si só não dão conta de atendar a novas
demandas, sendo o contrato um importante instrumento de cooperação e diálogo com
grupos econômicos, grupos sociais, empresas e cidadãos.
Embora a arbitragem tenha uma aplicabilidade mais ampla no âmbito privado, é
fora de dúvidas o avanço desse expediente em controvérsias jurídicas envolvendo a
Administração Pública. Assim sendo, caso o contrato administrativo traga uma cláusula
compromissória, ou se as partes decidirem celebrar um compromisso arbitral, por exemplo,
as eventuais controvérsias instauradas durante a sua execução deverão ser solucionadas
por arbitragem.
A participação da Administração Pública no processo arbitral, no entanto, atrai
algumas peculiaridades jurídicas.

Com efeito, ainda que a arbitragem seja um mecanismo alternativo de resolução de
controvérsias, a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, caput, da
Constituição Federal, bem como aos princípios que decorrem dos incisos e parágrafos do
aludido dispositivo constitucional. A atividade estatal que não esteja em consonância com
103 COSTA FILHO, Venceslau Tavares , FLUMIGNAN, Silvano José Gomes, FLUMIGAN, Ana Beatriz. Uma
Reflexão Sobre a Autocomposição e Indisponibilidade dos Direitos do Estado, 2020. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-jan-13/reflexao-autocomposicao-direitos-estado. Acesso em 20 de
setembro de 2021.
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os princípios mencionados restará eivada de nulidade que poderá ser reconhecida tanto
pela própria Administração Pública quanto pelo Poder Judiciário.104
Embora possa parecer no primeiro momento que o poder público estaria se
despindo de suas prerrogativas para dispor do interesse público através da utilização dos
mecanismos consensuais, muitas vezes ocorre exatamente o contrário. Em verdade, o uso
moderado da consensualidade é que melhor atende ao interesse público possibilitando
ganhos de eficiência na reparação dos danos ao erário, colheita de provas,
responsabilização dos infratores e cessação da prática delituosa.
Em face dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, a
administração pública deve ponderar as vantagens e desvantagens de uma solução
consensual. É certo que na interpretação das leis na maioria dos casos há uma zona de
certezas e incertezas que decorrem naturalmente do processo interpretativo, no entanto,
entre essas zonas verificam-se zonas de incertezas.
Nesse sentido, existem casos em que o uso da consensualidade não satisfaz ao
interesse público, seja pelo nível avançado das investigações, gravidade da conduta
apurada, reduzido potencial colaborativo do agente infrator, facilidades na persecução
administrativa, dentre outros. Nesse caso teríamos uma zona de certeza negativa em
relação à utilização dos mecanismos conciliatórios.
Por outro lado, em determinadas situações a utilização de meios alternativos,
especialmente a arbitragem, possibilita uma reparação mais rápida dos danos causados ao
erário, além da responsabilização dos envolvidos na prática de atividades ilícitas, soluções
mais céleres e que possibilitam ao mesmo tempo menos dispêndio de tempo e recurso, o
que garante ganhos de eficiência no caso das contratações públicas.
Por fim, existem situações que se localizam na chamada zona de incerteza, em que
o administrador deve usar a discricionariedade para alcançar a melhor solução seja pela
via consensual ou de forma impositiva e unilateral.
Com relação aos aspectos jurídicos, é inegável que o novo Código de Processo Civil
confere maior relevância à arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro, instituindo-a em
seu art. 3º, §1º como jurisdição e confirmando esse instituto como jurisdicional pelo seu
art. 42. De igual modo, a nova Lei de Licitações não só autoriza a utilização do mecanismo
104 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Especificidades do Processo Arbitral envolvendo a Administração
Pública, Enciclopédia Jurídica da PUC, Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017.
Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/49/edicao-1/especificidades-do-processoarbitral-envolvendo-a-administracao-publica. Acesso em 21 de Setembro de 2021.
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citado, como delimita a sua atuação ao campo dos direitos patrimoniais disponíveis,
afastando argumentações com relação à inconstitucionalidade do instituto.
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Nesses casos, a autoridade competente e o contratante devem sopesar as vantagens
da arbitragem, ponderando o arcabouço probatório, as vantagens a serem obtidas, a
própria morosidade do aparato judicial muitas vezes justificada por falta de investimentos
e estrutura deficitária, a necessidade de se prosseguir com a execução contratual para que
os serviços ou as obras públicas não sofram solução de continuidade, além de outras
circunstancias que devem ser valoradas caso a caso pelo poder público, sendo impossível
definir soluções apriorísticas.
Em se verificando que o uso da arbitragem trará economicidade, eficiência e
segurança jurídica, além de alcançar os fins visados pela administração pública, esse
mecanismo deve ser estimulado, uma vez que será através dele que se alcançará o interesse
público.
Em
verdade,
o
aparente
paradoxo
da
flexibilização
da
indisponibilidade/supremacia do interesse público revela que a utilização de meios que
foram pensados primordialmente para disputas envolvendo interesses privados se revela
como a melhor saída para o Poder Público e o particular.
6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, embora na arbitragem seja valorizada a autonomia da vontade, a
administração pública deve sempre pautar sua atuação nos princípios aplicáveis ao regime
jurídico de direito público.
É inegável que nos últimos anos houve uma expansão da atuação administrativa
através dos contratos, pois os atos unilaterais por si só não dão conta de atendar a novas
demandas, sendo o contrato um importante instrumento de cooperação e diálogo com
grupos econômicos, grupos sociais, empresas e cidadãos.
Com relação aos aspectos jurídicos, é inegável que o novo Código de Processo Civil
de confere maior relevância à arbitragem, instituindo-a em seu art. 3º, §1º como jurisdição
e confirmando esse instituto como jurisdicional em seu art. 42. De igual modo, a nova Lei
de Licitações não só autoriza a utilização do mecanismo citado como delimita a sua
atuação ao campo dos direitos patrimoniais disponíveis, afastando argumentações com
relação à inconstitucionalidade do instituto.
Embora a arbitragem tenha uma aplicabilidade mais ampla no âmbito privado, é
fora de dúvidas o avanço desse expediente em controvérsias jurídicas envolvendo a
Administração Pública. Assim sendo, caso o contrato administrativo traga uma cláusula
compromissória, ou se as partes decidirem celebrar um compromisso arbitral, por exemplo,
as eventuais controvérsias instauradas durante a sua execução deverão ser solucionadas
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por arbitragem. A participação da Administração Pública no processo arbitral, no entanto,
atrai algumas peculiaridades jurídicas.
Com efeito, ainda que a arbitragem seja um mecanismo alternativo de resolução de
controvérsias, a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, caput, da
Constituição Federal, bem como aos princípios que decorrem dos incisos e parágrafos do
aludido dispositivo constitucional. A atividade estatal que não esteja em consonância com
os princípios mencionados restará eivada de nulidade que poderá ser reconhecida tanto
pela própria Administração Pública quanto pelo Poder Judiciário.105
Embora possa parecer no primeiro momento que o poder público estaria se
despindo de suas prerrogativas para dispor do interesse público através da utilização dos
mecanismos consensuais, muitas vezes ocorre exatamente o contrário. Em verdade, o uso
moderado da consensualidade, notadamente a arbitragem, é o que melhor atende ao
interesse público possibilitando ganhos de eficiência na reparação dos danos ao erário,
colheita de provas, responsabilização dos infratores e cessação da prática delituosa.
Com efeito, não há que se falar aqui em fuga do direito privado no sentido de afastar
a submissão ao regime de direito público para dar espaço a corrupção e desmandos na
administração pública. Em verdade, a previsão da arbitragem e a delimitação de seu
alcance em relação às demandas relativas a direitos patrimoniais disponíveis representa
inegável avanço ao Estado de Direito, propiciando as partes uma solução célere às
controvérsias, e ao mesmo tempo possibilitando maior economia de gastos.
7.BIBLIOGRAFIA
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 17. ed., São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 396.
Carvalho, Guilherme. As Medidas Conciliatórias da Nova Lei de Licitações. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2021-abr-30/licitacoes-contratos-medidas-conciliatorias-leilicitacoes, consulta em 18 de setembro de 2021.
COSTA FILHO, Venceslau Tavares , FLUMIGNAN, Silvano José Gomes, FLUMIGAN, Ana
Beatriz. Uma Reflexão Sobre a Autocomposição e Indisponibilidade dos Direitos do Estado,
105 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Especificidades do Processo Arbitral envolvendo a Administração
Pública, Enciclopédia Jurídica da PUC, Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017.
Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/49/edicao-1/especificidades-do-processoarbitral-envolvendo-a-administracao-publica. Acesso em 21 de Setembro de 2021.

154

www.conteudojuridico.com.br

2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jan-13/reflexao-autocomposicaodireitos-estado. Acesso em 20 de setembro de 2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacobo & Scholze, Victor. A Solução Consensual de Conflitos na
Administração Pública Promovida pelo Novo Código de Processo Civil, 2015. Disponível
em:
https://jus.com.br/artigos/44481/a-solucao-consensual-de-conflitos-naadministracao-publica-promovida-pelo-novo-codigo-de-processo-civil. Acesso em 22 de
setembro de 2021.
FLEINER, Fritz. Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts. 8 ed. Tübingen: J. C. B.
Mohr, 1928, p. 326.
FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Os negócios jurídicos processuais e a fazenda Pública.
In: Revista de Processo, vol. 280, p. 353-375, Jun./2018.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Revista dos Tribunais. Ed. 2015.
Livro
Digital.
Disponível
em:
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/91049397/v11/docu
ment/104531640/anchor/a-104531640
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Especificidades do Processo Arbitral envolvendo a
Administração Pública, Enciclopédia Jurídica da PUC, Tomo Direito Administrativo e
Constitucional,
Edição
1,
Abril
de
2017.
Disponível
em:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/49/edicao-1/especificidades-do-processoarbitral-envolvendo-a-administracao-publica. Acesso em 21 de Setembro de 2021.
OLIVEIRA, Gustavo Justino; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a
nova fase da administração pública no séc. XXI: fundamentos dogmáticos, formas de
expressão e instrumentos de ação. Revista de Direito do Estado. Ano 3, n. 10,0.276, abrjun. 2008.
ZARDO, Francisco. Infrações e Sanções em Licitações e Contratos Administrativos. Editora
Revista dos Tribunais, Ltda, 2015, p. 195-196.

155

www.conteudojuridico.com.br

NOVOS DIREITOS DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS APÓS ALTERAÇÕES ADVINDA
DA EC Nº 72/2013 E A LC Nº 150/2015

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

ENIVARDO
DA
SILVA
ALBIDES:
Bacharelando em Direito pelo Centro
Universitário Fametro – CEUNI FAMETRO

RESUMO: O presente artigo propôs trazer uma abordagem sobre a temática em relação
os novos direitos dos empregados domésticos a partir da EC nº 72/2013, que por sua vez,
ampliou os direitos desta categoria, buscando uma igualdade e mais justo entre estes e
os demais trabalhadores urbanos e rurais. A entrada em vigor no ordenamento jurídico
pátrio da EC nº 72/2013, trouxe inúmeras discussões quanto à efetividade dos novos
direitos dos trabalhadores domésticos. Dessa maneira, a emenda alterou o texto
constitucional em seu art. 7º, parágrafo único da CF/88, resultando em uma modificação
significativa no quadro jurídico e social dos empregados domésticos. Como meios de
metodologia, foi feito uma busca em revisão de literaturas nas seguintes bases de dados:
doutrinas, artigos científicos, bibliografia, dissertação e na legislação vigente, as quais
orientam à confirmação do tema proposto. Conclui-se que a jornada de trabalho do
empregado doméstico não pode exceder mais de oito horas diárias e quarenta quatro
horas semanais, como prevê a LC nº 150/2015, e também ela dispõe sobre o contrato de
trabalho e das outras providências. Onde foi possível tratar sobre diferentes aspectos
relacionados os direitos dos empregados domésticos, trazida pela EC nº 72/2013 e a LC
nº 150/2015.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos dos Empregados Domésticos. Emenda Constitucional nº
72/2013. Lei Complementar nº 150/2015.
ABSTRACT: This article proposes to bring an approach on the theme in relation to the
new rights of domestic workers from EC nº 72/2013, which in turn, expanded the rights
of this category, seeking a fairer equality between these and other workers urban and
rural areas. The entry into force in the Brazilian legal system of EC nº 72/2013, brought
numerous discussions regarding the effectiveness of the new rights of domestic workers.
Thus, the amendment changed the constitutional text in its art. 7, sole paragraph, of
CF/88, resulting in a significant change in the legal and social framework of domestic
workers. As a means of methodology, a literature review search was carried out in the
following databases: doctrines, scientific articles, bibliography, dissertation and current
legislation, which guide the confirmation of the proposed theme. It is concluded that the
working hours of domestic servants cannot exceed more than eight hours a day and fortyfour hours a week, as provided for in LC No. 150/2015, and it also provides for the
employment contract and other measures. Where it was possible to deal with different
aspects related to the rights of domestic workers, brought by EC nº 72/2013 and LC nº
150/2015.
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SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. CONCEITO DO EMPREGADO DOMÉSTICO: 2.1 Conceito do
empregado doméstico pela Lei Complementar nº 150/2015; 2.2 Jornada de trabalho do
empregado doméstico; 2.3 Sobre as férias do empregado doméstico; 3 EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 72/2013: 3.1 Direitos ampliados pela Emenda Constitucional nº
72/2013; 3.2 Direitos dos domésticos trazida pela Emenda Constitucional nº 72/2013; 3.3
Redação do parágrafo único do artigo 7º da CF após a Emenda Constitucional de 72/2013.
4. Conclusão. 5. Referência.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo elucida os novos direitos dos empregados domésticos após
alteração da EC nº 72/2013 e a LC nº 150/2015. Analisar as mudanças trazidas aos direitos
dos empregados com advinda à publicação da EC nº 72/2013 e a LC nº 150/2015, que
trata dos domésticos. O Objetivo da pesquisa foi demonstrar os direitos dos empregados
domésticos pela EC nº 72/2013; verificar os direitos dos empregados domésticos pela LC
nº 150/2015 e, explicar à lei que trata especificamente a respeito dos direitos dos
empregados domésticos. Metodologia tratou-se de um estudo onde foi feita uma revisão
literária sobre nas seguintes bases de dados: doutrinas, artigos científicos, bibliografia,
dissertação e na legislação vigente. Verificou-se que a literatura é bastante rica acerca do
tema proposto, onde foi possível tratar sobre diferentes aspectos relacionados aos
domésticos.
Esta pesquisa justifica-se a escolha do tema atual e relevante porque existem
diversas dúvidas em relação aos direitos dos empregados domésticos entre as partes
relacionadas, sendo que essa pesquisa poderá esclarecer as principais dúvidas dos
mesmos. Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo de demonstrar as principais
mudanças após a alteração da EC nº 72/2013. A motivação para a escolha do tema, foi
pessoal e, sobretudo, por se tratar de um tema de grande importância social, onde foi o
objeto desta pesquisa. Dessa maneira, esta pesquisa tem por objetivo de verificar as
mudanças alteradas pela EC nº 72, novos direitos garantidos aos empregados domésticos.
Vale ressaltar que a LC nº 150/2015 enfatiza que ela dispõe sobre o contrato de trabalho
e das outras providências.
Por fim, Hipóteses trabalhadas foram as seguintes: Lei do Doméstico (LC 150/2015)
estabelece a duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas diárias e
44 (quarenta e quatro) semanais. O empregado doméstico, assim considerado aquele que
presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não
lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por
semana.
157

www.conteudojuridico.com.br

2 CONCEITO DO EMPREGADO DOMÉSTICO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

2.1 Conceito do empregado doméstico pela Lei Complementar nº 150/2015
Percebe-se que a própria Lei Complementar nº 150/2015 ( ou também chamado
lei do doméstico), trouxe o conceito de empregado doméstico, segundo o qual
empregado doméstico é a pessoa física que presta serviços de natureza contínua (mais
de dois dias) e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial
destas.
Segundo Delgado (2019, p. 441) na definição jurídica aqui exposta encontram-se
os cinco elementos fático-jurídicos próprios a qualquer relação empregatícia (pessoa
física; pessoalidade; onerosidade; subordinação; não eventualidade). Nela se encontram
discriminados os quatro elementos fático-jurídicos comuns a qualquer empregado, e que
não têm qualquer especificidade na relação empregatícia doméstica: pessoa física do
prestador; pessoalidade; onerosidade; subordinação.
Como já mencionado acima, a própria lei traz em seu o art. 1º, da LC 150,
conceituando o empregado doméstico, que assim dispõe:
Artigo 1º ao empregado doméstico, assim considerado aquele que
presta serviço de natureza contínua, subordinada, onerosa e pessoal
e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito
residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana (BRASIL,
2015).
De acordo com Martins (2013, p. 5) o conceito do empregado pela constituição
parece ser mais amplo, pois, em vez de utilizar a expressão empregada doméstica, utiliza
trabalhador doméstico, já que trabalhador é gênero do qual empregado é espécie.
Conforme aduz a CLT em seu artigo 3º, traz também o conceito do empregado
doméstico, por conseguinte, assim dispõe:
Artigo 3º considera-se empregado “toda pessoa física que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.” Dessa forma, o parágrafo
único, por sua vez, diz que “Não haverá distinções relativas à espécie
de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho
intelectual, técnico e manual” ( BRASIL, 1943).

Ademais, a subordinação jurídica, que consiste na direção da prestação dos
serviços pelo empregador e não se confunde com a “sujeição” do empregado ao seu
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empregador, também deve estar presente nas relações de emprego domésticos (BRASIL,
2015).
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Por sua vez, o empregado doméstico presta serviços de natureza não econômica
à pessoa física ou à família, para o âmbito residencial destas. Nesta figura, o autor salienta
que é doméstico não só o empregado que exerce funções internamente na residência do
empregador, como as de limpar, de faxinar, de cozinhar, de cuidar de crianças ou de
idosos, mas também o jardineiro, o vigia da casa, o motorista etc (GUSTAVO, 2016).
Conforme afirma o autor, empregado doméstico é uma modalidade especial da
figura jurídica de empregado. Seu tipo legal compõe-se dos mesmos cinco elementos
fático-jurídicos característicos de qualquer empregado - embora um desses elementos
receba, no tocante à relação empregatícia doméstica, conformação jurídica algo distintiva
em face do padrão celetista imperante (DELGADO, 2019, p. 440).
Pois, com base nos autores acima, destaca-se o que venha a ser o conceito do
empregado doméstico. Percebe-se que cada um desses autores citados acima, têm uma
interpretação diferente, é claro.
Conforme afirma Martins (2015, p. 9), o mais correto seria dizer que o empregado
doméstico deve prestar serviços à pessoa ou família para o âmbito residencial destas, pois
o serviço pode ser prestado externamente, como é o caso do motorista que presta
serviços para o âmbito residencial.
2.2 Jornada de trabalho do empregado doméstico
Como se vê, a jornada de trabalho do empregado doméstico mais comum é a
integral, de 8h diárias e 44h semanais. Assim, conforme a Lei Complementar nº 150, art.
2º: “A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei.
Como relata Maurício Godinho Delgado:
Sufraga a jornada de trabalho de plantão, inerente especialmente
aos acompanhantes e/ou cuidadores domésticos (também
denominados atendentes pessoais); essa jornada é fixada à base de
12 horas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso (regime 12
X 36). Pelo art. 10, caput e parágrafo único da LC nº 150, a
remuneração mensal desses plantonistas domésticos abrange não
somente o descanso semanal remunerado como também o
descanso em feriados, além das “prorrogações de trabalho noturno”
(parágrafo único do art. 10) (DELGADO, 2019, p. 468).
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Neste sentido, Martins (2014), afirma que a jornada de trabalho aplicável ao
empregado doméstico é a inovação que vem suscitando o maior número de discussões
e, certamente, implica uma alteração na cultura do emprego doméstico no Brasil.
Com efeito, em face da nova redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição
da Federal, foi estendida à categoria dos empregados domésticos a regra de limitação da
jornada de trabalho insculpida no art. 7º, XIII: “duração do trabalho normal não superior
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho” (MARTINS,
2014).
Sobre este assunto afirma Delgado (2019, p. 467) que:
A duração do trabalho doméstico segue, desde a EC n. 72/2013, o
padrão constitucional de 8 horas ao dia e 44 horas na semana abandonando se o largo período histórico de não tipificação de
jornada que caracterizava essa categoria especial de empregados.
Contudo, desde a EC n.72 pode ser pactuado por escrito o regime
de compensação clássico, ou seja, compensação de horas dentro do
mês trabalhado, ou compensação de dias trabalhados. Conforme se
sabe, havendo jornada tipificada, automaticamente pode haver
pactuação de regime clássico de compensação, desde que por
escrito (art. 7º, XIII, CF/88).
indiscutivelmente, dentre os novos direitos estendidos aos trabalhadores
domésticos, o direito à percepção, como extras, das horas trabalhadas além das 8 diárias
e 44 semanal, é um dos mais polêmicos, haja vista as dificuldades para fiscalização e
controle da jornada, bem como as peculiaridades inerentes ao trabalho doméstico
(BOUCINHAS FILHO e ALVARENGA, 2013).
De acordo com Delgado (2014, p. 396), a própria palavra “trabalho” já denota,
necessariamente, atividade realizada por pessoa natural, ao passo que o verbete serviços
abrange a obrigação de fazer realizada quer por pessoa física, quer por pessoa jurídica.
2.3 Sobre as férias do empregado doméstico
Conforme estabelece o art. 17, o empregado doméstico terá direito anuais
remuneradas de 30 (trinta) dias, salvo o disposto no § 3o do art. 3º, com acréscimo de,
pelo menos, um terço do salário normal, após cada período de 12 (doze) meses de
trabalho prestado à mesma pessoa ou família (BRASIL, 2015).
Por sua vez, as férias dos empregado domésticos são adquiridas após cada per 12
(doze ) meses trabalhados, assim o empregado faz jus as férias.
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As férias anuais remuneradas, adquiridas após cada período de 12
meses de trabalho, trinta dias, podendo ser parceladas, a critério do
empregador, em até dois períodos, sendo um deles de, no mínimo,
14 dias corridos (art. 17, caput e § 2º). É facultado ao empregado
doméstico converter um terço de seu período de férias em abono
pecuniário, no valor da remuneração correspondente a esses dias
de férias (art. 17, § 3º); essa conversão deverá ser requerida até 30
dias antes do término do período aquisitivo (art. 17, § 4º). Sobre os
distintos pagamentos das férias (o principal e o abono pecuniário)
incide o valor do terço constitucional sobre o salário normal (art. 17,
caput). Deverá o empregador conceder as férias impreterivelmente
durante os doze meses seguintes ao período aquisitivo, sob pena
de dobra do valor dos dias de atraso (Súmula 81, TST). Deverá
também realizar o pagamento antecipado das parcelas de férias
(isto é, da antecipação salarial dos dias de férias, com o terço
constitucional; do abono pecuniário, se houver, com o terço
constitucional; e da metade do 13º, se tiver sido requerida,
tempestivamente, a antecipação dessa verba pelo empregado); este
pagamento deverá ocorrer até dois dias antes do início do
respectivo gozo das férias (art. 145, CLT). Se houver atraso nesse
pagamento, incidirá a correspondente dobra (Súmula 450, TST).
De acordo com a Lei Complementar nº 150, o doméstico terá direito a férias anuais
remunerado de 30 dias, salvo o dispositivo no § 3º, do art. 3º, que assim dispõe:
Artigo 3o Considera-se trabalho em regime de tempo parcial
aquele cuja duração não exceda 25 (vinte e cinco) horas semanais. §
3o É facultado ao empregado doméstico converter um terço do
período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor
da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes
(BRASIL, 2015).
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social, pois, em seu inciso XVII, da CF/88:
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais
do que o salário normal (ou seja, férias com acréscimo de 1/3 (um terço) (art. 7º, da
Constituição Federal).
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Ademais, fica também resguardado o direito do empregado doméstico na CLT, em
seu artigo 130, que assim dispõe:
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço
mais de 5 (cinco) vezes; II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando
houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; III -18 (dezoito) dias
corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três)
faltas; IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte
e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. § 1º - É vedado descontar, do
período de férias, as faltas do empregado ao serviço. § 2º - O
período das férias será computado, para todos os efeitos, como
tempo de serviço ( BRASIL, 1943).
Desta forma, o trabalhador adquire direito a férias após cada período de 12 meses
(período aquisitivo) de vigência do contrato de trabalho, ou seja, conta-se o ano
contratual, e não o ano civil (CLT, art. 130). Algumas circunstâncias interrompem essa
contagem, como a do empregado que deixa o emprego e não é readmitido em 60 dias
ou que permanece em licença remunerada por mais de 30 dias. Outras hipóteses estão
previstas na lei (CLT, artigos 131 e 132).
Vale ressaltar que as férias do empregado doméstico têm duração de 30 dias
corridos - a não ser que seu regime de trabalho seja o de jornada parcial. Esses 30 dias
podem, ainda, ser divididos em dois períodos menores, a critério do empregador, e desde
que ao menos um dos períodos seja superior a 14 dias (BRASIL, 2015).
3 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72/2013
3.1 Direitos ampliados pela Emenda Constitucional nº 72/2013

Pelos direitos estabelecidos no art. 7º, parágrafo único da CF/88, os
empregados domésticos passaram a gozar de proteção contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos da Constituição Federal, estabelece que:
Preverá indenização compensatória, seguro-desemprego em caso
de desemprego involuntário, FGTS, ou seja, deixou de ser facultativo
para obrigatório na razão de 8%, remuneração do trabalho noturno
superior ao do diurno, em no mínimo 20%, salário-família,
assistência gratuita aos filhos e dependentes até os 5 anos de idade,
e, por fim, seguro contra acidente de trabalho a cargo do
empregador, sem excluir a indenização, quando incorrer em dolo
ou culpa (BRASIL, 1988).
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Vale esclarecer que o salário-família, será devido mensalmente, ao segurado
empregado doméstico, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados
com até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade. Este será pago pelo
empregador doméstico, mensalmente, junto com o salário, e o valor varia de acordo com
a remuneração do segurado efetivando-se a compensação quando do recolhimento das
contribuições (LEITE, 2015, p. 134).
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Como já mencionado anteriormente, foram as principais alterações trazidas pela
Emenda Constitucional 72/2013 e aqui podemos citar alguns desses direitos dos
empregado domésticos, trazida pela Emenda Constitucional nº 72/2013, que alterou o
art. 7º, da Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 7º ficou garantido ao empregado doméstico salário não inferior
ao salário-mínimo nacional, irredutibilidade de salário, décimo
terceiro salário, repouso semanal remunerado, féria anuais, licença
a gestante, licença paternidade, aviso-prévio e aposentadoria [...].
Por fim, cabe esclarecer que o empregado doméstico é assegurado pela Lei
8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências).
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII da CF).
Conforme o entendimento de Oliveira:
Ao estabelecer como direito dos trabalhadores a “redução dos
riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene
e segurança”, institui o princípio fundamental sobre a promoção de
medidas preventivas nos locais de trabalho (OLIVEIRA, 2010, p. 123).
Assim, estabelece a Lei nº. 8.213/91, que cuida do plano de benefícios
previdenciários, estabelecido nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 19, assim dispõe:
§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do
trabalhador; § 2º Constitui contravenção penal, punível com multa,
deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do
trabalho; §3º É dever de a empresa prestar informações
pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do
produto a manipular (BRASIL, 1991).
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Dessa forma, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho (BRASIL, 1991).
Desse modo, a Emenda Constitucional nº 72/2013, trouxe além da preocupação
do desemprego para muitos empregados domésticos e para os empregadores, a
indecisão de manter ou não seu empregado, com repercussão em todo o território
brasileiro, um rol mais amplo de direitos trabalhistas que a Emenda Constitucional trouxe
(BRASIL, 2013).
3.2 Direitos dos domésticos trazida pela Emenda Constitucional nº 72/2013
A Emenda Constitucional nº 72/2013 que alterou o parágrafo único, do artigo 7º,
da Constituição Federal e estendeu aos trabalhadores domésticos novos direitos, antes
só garantidos aos urbanos e rurais (BRASIL, 2013).

De acordo com Delgado (2019, p. 454) EC nº 72/2013: 16 novos direitos - A Emenda
Constitucional nº 72, publicada em 3.4.2013, levou à maturidade a fase de inclusão jurídica
da categoria doméstica, estendendo-lhe 16 novos direitos, alguns deles com
impressionante caráter multidimensional (por exemplo: duração do trabalho; tutela à
saúde e segurança no trabalho; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização; negociação coletiva trabalhista). Alguns desses
direitos ostentam efeito jurídico imediato, desde 3.4.2013, ao passo que outros ficaram
na dependência de regulação legal (nova redação do parágrafo único do art. 7º da CF/88).
De acordo com o dispositivo da Lei Complementar 150/2015, são aplicáveis
imediatamente ao doméstico:
VII - garantia de salário mínimo para os que ganham remuneração
variável; X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção dolosa; XIII - jornada de 8 horas diárias e 44 semanais;
XVI - horas extras e o adicional de 50%;XXII) - redução dos riscos
inerentes ao trabalho; XXVI - reconhecimento das convenções e
acordos coletivos; XXX e XXXI - proibição de discriminações; XXXIII)
- proibição do trabalho do menor de 16 anos (BRASIL, 2015).
Vale lembrar que pensando nos direitos dos empregados domésticos, os
legisladores passaram a elaborar, pois, uma Emenda Constitucional nº 72/2013, dando
esses direitos aos trabalhadores domésticos.
No que se refere a lei (BRASIL, 1988), em seu o art. 7º, IV:
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IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz
de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim; [...]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Com aprovação da EC nº 72/2013 e da LC nº 150/2015, busca à efetivação do
princípio da igualdade, proporcionando isonomia de direitos para os trabalhadores dom
domésticos, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988.
Por fim, com a sanção da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015 veio
regulamentar, dois anos mais tarde, portanto, a alteração legislativa trazida pela Emenda
Constitucional nº 72/2013, passou a incluir relevantes direitos trabalhistas aos
empregados domésticos, equiparando-se então em direitos aos trabalhadores urbanos e
rurais (AMARAL, 2016).
Ressalta-se que por força do art. 7º da CF, ao trabalhador doméstico é igualmente
assegurado o direito à irredutibilidade salarial, assim, como inalterabilidade,
integralidade, impenhorabilidade, periodicidade do pagamento, pagamento em moeda
nacional, e proibição de retenção dolosa (LEITE, 2015, p. 83).
3.3 Redação do parágrafo único do artigo 7º da CF após a Emenda Constitucional
de 72/2013
Após da Emenda Constitucional, os empregados domésticos já tinham seus
direitos garantido e com a EC de 72, veio para complementar ainda mais os direitos dos
empregados domésticos.

Assim, após a emenda constitucional, foram aprofundados novos direitos em favor
dos empregados domésticos, a saber: I - relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos; II - seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário; III - fundo de garantia do tempo de serviço; VII - garantia de salário, nunca
inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; IX - remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno; X - proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa; XII - salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998).
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A referida EC ampliou expressivamente os direitos dos empregados domésticos
por meio da alteração do parágrafo único, do art. 7º, da Constituição Federal, assim
estabelecem os incisos XIII, XVI, XXV, XXVI, do art. 7º, da CF/88, a saber:
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias
e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho; XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento à do normal; XXV - assistência
gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco)
anos de idade em creches e pré-escolas; XXVI - reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (BRASIL, 1988).
Neste contexto, podemos continuarmos falando sobre a referida EC de modo
considerável os direitos dos empregados domésticos por meio da alteração do parágrafo
único, do art. 7º, da Constituição Federal, assim o legislador excepcionou:
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; XXVIII seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor
ou estado civil; XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de
deficiência; XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos. (BRASIL, 1988).
Pois, os direitos dos empregado domésticos após a da Emenda Constitucional,
ficou garantido os seguintes direitos quais sejam: relação de emprego protegido contra
despedida arbitraria ou se de lei complementar, [...] seguro-desemprego, em caso de
desemprego involuntário; fundo de garantia do tempo de serviço; [...] remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno; proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa; [...] duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; [...] redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988).

Por conseguinte, passou a ter aplicação imediata os direitos fundamentais dos
trabalhadores domésticos a partir da EC de 72/2013, assim, alterando o parágrafo único
do art. 7º, da CF/88, podemos citar os seguintes direitos:
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Art. 7º (...)
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I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos; II - segurodesemprego, em caso de desemprego involuntário; III - fundo de
garantia do tempo de serviço; (...) VII - garantia de salário, nunca
inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; (...)
IX-remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; X proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa; (...) XII - salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei; XIII - duração do
trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...)
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em cinquenta por cento à do normal;(...) XXII - redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança; (...) XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes
desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e préescolas; XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho; (...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; (...) XXX - proibição de
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; XXXI proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios
de admissão do trabalhador portador de deficiência; (...) XXXIII proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Além do mais, novamente, o inciso XXIII continuou não sendo recepcionado, não
sendo ampliado, nem com a Emenda Constitucional a possibilidade de aplicação do
adicional de insalubridade aos trabalhadores domésticos ( LEITE, 2015).
4 CONCLUSÃO
Conclui-se que embora muitas vezes se observe na Legislação Brasileira à tentativa
de alcançar uma lei mais justa, onde as peculiaridades são analisadas e os direitos são
atribuídos com o intuito de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, não
se faz razoável diminuir os direitos a serem resguardados.
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Foi concluído que através desta pesquisa, acredita-se que o mesmo foi atendido
os objetivos da pesquisa.
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Verificou-se que a literatura é bastante rica acerca do tema proposto, onde foi
possível tratar sobre diferentes aspectos relacionados os direitos dos empregados
domésticos pela EC nº 72/2013 e, também relacionado a LC nº 150/2015.

Como se vê, com o advento da Lei Complementar nº 150 que regulamentou as
alterações previstas na Emenda Constitucional nº 72, assegurou-se portanto, ao
empregado doméstico a duração normal do trabalho não excedente 8 (oito) horas diárias
e 44 (quarenta e quatro) horas semanais observado o disposto nesta Lei.
Como se sabe, o empregado doméstico, assim considerado aquele que presta
serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa
à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana.
Sendo assim, a lei complementar 150/2015, veio para respaldar ao empregado
doméstico, há quem diga ser justa à exclusão de direitos pelo legislador frente à
finalidade não lucrativa do empregado doméstico e que isso não traz mais divergências,
mas, porém, deve-se considerar que privar direitos não parece uma boa alternativa, tendo
em vista que o trabalho doméstico não se torna menos importante por esse motivo.
Vale ressaltar também, que alguns desses direitos foram aplicados de imediato,
após a publicação da Emenda Constitucional nº 72/2013. Outros dependiam de
regulamentação. Dessa forma, o empregado doméstico passou então, ser integrada na
legislação, a CF/88. Os novos direitos do empregado doméstico passaram a ser
desfrutado logo após a edição da lei, como por exemplo, o adicional noturno, intervalos
para descanso e alimentação, etc.

Portanto, embora à EC 72/2013, juntamente com a LC150/2015, traduza um avanço
no que diz respeito aos direitos conferidos aos trabalhadores domésticos, aos demais
trabalhadores urbanos e rurais, ainda assim, não é suficiente para os mesmos.
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RESUMO: A humanidade se aproxima de uma ruptura das suas estruturas sociais até então
baseadas na família como base da geração e gestação de um novo ser. Em pouco tempo
será possível o nascimento de uma pessoa por encomenda, gerada com características
especificas e inteiramente desenvolvida não em um corpo humano, mas em um
equipamento médico. Contrato de consumo. Dois grandes riscos podem surgir, caso não
haja uma limitação ou controle do uso dessa tecnologia: o risco da pessoa se tornar
socialmente uma coisa e os riscos ambientais decorrentes do rompimento da linha de
evolução natural da espécie humana. O princípio da precaução deve ser aplicado.
ABSTRACT: Humanity is approaching to a rupture of its social structures, which until then
had been based on the family as the basis for the generation and gestation of a new human
being. In a short time it will be possible to birth a person by order, generated with specific
characteristics and fully developed not in a human body, but in medical equipment.
Consumer contract. Two big risks can arise, if there is no limitation or control of the use of
this technology: the risk of the person becoming socially a thing and the environmental
risks arising from the disruption of the natural evolution line of the human species. The
precautionary principle must be applied.
Palavras-chave: Dignidade Humana. Engenharia Genética. Meio Ambiente. Princípio da
Precaução. Reprodução Humana. Útero Artificial.
Sumario: 1. Introdução. 2. Hipótese. 3. Análise. 4. Conclusão. 5. Referência.
[1]. INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica na área da saúde tem trazido inúmeras novas questões. Os
reflexos dessa evolução vão do papel do médico e da relação médico paciente à própria
natureza do ser humano, na estrutura social, com impacto na forma de vida e no Direito.
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Fala-se com frequência, por exemplo, na impressora 3D e seus potenciais usos, no
CRISPR-CAs9,106 no RLR,107 na terapia genética, na inteligência artificial, nos sensores
medindo os sinais, ou simplesmente, permitindo seguir pessoas no mundo, e nos robôs
orgânicos (“xenobots’),108 um passo inicial para a integração do orgânico com o
inorgânico. Cada uma dessas tecnologias traz inimagináveis possibilidades para a
sociedade,109 mas, ao mesmo tempo, traz inúmeras preocupações.
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106 Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna receberam o Prêmio Nobel em Chemistry 2020, por terem
descoberto essa forma de “genetic scissors”. Disponível em <https://nobelprize.org/prizes/chemistry/>,
visitado; 03/02/2021.
107 FAN, Shelly. A New Gene Editing Tool Could Rival CRISPR, and Makes Millions of Edits at Once. In
SingularityHub de 11/05/2021. Disponível em <https://singularityhub.com/2021/05/11/a-new-gene-editingtool-rivals-crispr-and-can-make-millions-of-edits-at-once/>, visitado: 26/09/2021. Hoje em dia já se fala no
“Retron Library Recombineering (RLR)” que, embora ainda testado apenas em bactérias, vem se mostrando
uma ferramenta ainda mais poderosa que o CRISPR.
108 LEINS, Koby e COQHLAN, Simon. Not Bot, Not Beast; Scientists Create First Ever Living,
programmable Organism, em 22/01/2020. Disponível em < https://singularityhub.com/2020/01/22/notbot-not-beast-scientists-create-first-ever-living-programmable-organism/ >, visitado: 11/02/2021. Em
tradução livre, destaca-se do texto a seguinte explicação acerca dos xenobots: “uma combinação notável de

inteligência artificial (IA) e biologia produziu os primeiros “robôs vivos” do mundo. Esta semana [semana de
janeiro de 2020] uma equipe de pesquisadores, de roboticistas e cientistas publicou uma receita para fazer
uma nova forma de vida chamada xenobots a partir de células-tronco. O termo “xeno” vem das células de rã
(Xenopus laevis) usadas para produzi-los.” Um dos pesquisadores descreveu a criação como “nem um robô
tradicional nem uma espécie conhecida de animal”, mas uma “nova classe de artefato: um organismo vivo e
programável”. “Os xenobots têm menos de 1 milímetro de comprimento e são feitos de 500-1.000 células
vivas. Eles têm várias formas simples, incluindo algumas com “pernas” agachadas. Eles podem se propelir em
direções lineares ou circulares, unir-se para agir coletivamente e mover pequenos objetos. Usando sua
própria energia celular, eles podem viver até 10 dias.” Importante mencionar que o estudo de referência
sobre o tema foi escrito por Sam Kriegman, Douglas Blackston, Michael Levin e Josh Bongard, com o título “
A scalable pipeline for designing reconfigurable organisms ”, disponível em < https://
www.pnas.org/content/pnas/early/2020/01/07/1910837117.full.pdf >, visitado: 11/02/2021.
109 Esclarecedoras aqui as palavras de PETER DIAMANDIS e STEVEN KOTLER, com relação às mudanças
estruturais que tais avanços estão trazendo à medicina. A medicina está sendo reinventada e tornando-se
cada vez mais proativa e personalizada (in, DIAMANDIS, Peter H e KOTLER, Steven Kotler. The Future is
Faster than You Think. New York: Simon & Schuster, 2020, pág. 154): “When it comes to healthcare, the

system itself is often sicker than patients. Even the terminology is misleading. Today, going to the doctor is
about sick care more than healthcare. It´s reactive, not proactive (…) On the technological front, every step in
the medical treatment train is being reinvented. On the front end, the convergence of sensors, networks, and
AI is upending medical diagnostics. In the middle, robotics and 3-D printing are changing the nature of
medical process. On the back end, AI, genomics, and quantum computing are transforming medicines
themselves. Concurrently, as a result of these convergences, two major paradigms are under way. The first is
the shift from sick care to healthcare, from a system that is retrospective, reactive, and generic, to one that is
prospective, proactive, and personalized. The rest is management.”

171

www.conteudojuridico.com.br

Não se pretende cuidar aqui de todas essas evoluções, até porque cada uma delas
abre caminho para uma miríade de questionamentos, não somente de ordem médica, mas
de ordem ética e legal.
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Assim, cabe eleger-se uma delas.
Dentre as várias evoluções que ocorrem, uma chama especial atenção: o útero
artificial.
Em uma reportagem publicada nos fins de 2019, é dito que foi concedido 2,9
milhões de euros para a Eindhoven University of Technology desenvolver um protótipo de
um útero artificial para tratar de crianças prematuras, com o diferencial de reproduzir as
condições do ventre materno, “com o bebê cercado por líquidos e recebendo oxigênio e
nutrientes através de uma placenta artificial que se conectará ao cordão umbilical.” 110
Embora ainda muito inicial, e com um propósito específico de atender melhor e
mais naturalmente as crianças prematuras, se esse protótipo, ou algum outro ainda não
noticiado, se tornar viável, rapidamente ele irá evoluir para o atendimento de crianças cada
vez mais prematuras, até se chegar ao próprio óvulo fecundado, como é previsível em
qualquer linha de evolução tecnológica.
Esse será um grande passo.
Na área da reprodução humana hoje é possível impedir a fertilização, estimulá-la
ou provocá-la (internamente ou fora do corpo da mulher, com ou sem a necessidade da
cópula), porém, a gestação permanece sendo um processo de íntimo contato entre o feto
e uma mulher (útero de quem produziu o óvulo ou útero de um terceiro). Com a evolução
do útero artificial poderá ser possível, em um futuro mais ou menos próximo, que esse
desenvolvimento também possa ocorrer fora do útero de uma mulher.
110 Artificial womb: Dutch researchers given € 2.9m to develop prototype. Publicado em 08/10/2019.
Disponível em < https://www.theguardian.com/society/2019/oct/08/artificial-womb-dutch-researchersgiven-29m-to-develop-prototype>, visitado: 20/02/2020. Tradução livre de parte do seguinte texto:
“Attempts to create an artificial womb for premature babies have been given a boost by the award of a €2.9m

(£2.6m) grant to develop a working prototype for use in clinics. The model, which is being developed by
researchers at the Eindhoven University of Technology, would provide babies with artificial respiration.
However, unlike current incubators the artificial womb would be similar to biological conditions, with the
baby surrounded by fluids and receiving oxygen and nutrients through an artificial placenta that will connect
to their umbilical cord. Guid Oei, a professor at the Dutch university and gynaecologist at the nearby Maxima
medical centre, said current approaches are problematic as premature babies do not yet have fully developed
lungs or intestines – meaning that attempts to deliver oxygen or nutrients directly to such organs can result
in damage.”
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Essa evolução (nascer fora do útero de uma mulher), aliada a alguns outros
desenvolvimentos, que hoje já são, ou serão proximamente possíveis e corriqueiros (alguns
exemplos: escolhas de características genéticas, geração de óvulo fecundado a partir de
uma mesma pessoa,111 acompanhamento médico à distância mediante sensores,112
entre outros), pode ser o início de um grande processo de reorganização social, com
redefinição de papéis sociais, com forte impacto potencial no meio ambiente e na
dignidade da pessoa humana.
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Cabe esclarecer, desde logo, que não se posiciona aqui contra as inovações
tecnológicas, na área médica ou qualquer outra área, mas se entende que elas devam ser
discutidas considerando-se os seus efeitos, não somente econômicos, mas também sociais
e ambientais, e respeitando-se a diversidade cultural dos diversos povos do mundo.
[2]. HIPÓTESE
Imagine-se aqui a seguinte hipótese: num futuro próximo, uma pessoa poderá
contratar um serviço multiprofissional para obter um embrião com algumas e especificas
características. Mais do que isso, esse embrião será desenvolvido através de um útero
artificial e o recém-nascido será entregue em uma certa data e em certo lugar.
Provavelmente, esse serviço não dará garantia do resultado buscado pela pessoa, mas, para
permitir acompanhar a evolução da recém-nascido, o serviço médico implantará sensores
que irão permitir rastrear não somente onde o recém-nascido está, mas também os seus
sinais vitais de saúde e evolução, permitindo o acompanhamento médico mais efetivo e
rápido, presencialmente ou à distância.
Esse método artificial de reprodução, mediante a utilização de um útero artificial e
a contratação de uma série outras de serviços, traz consequências não somente para o
recém-nascido, mas, também, para os genitores (ou genitor) e a sociedade.

Para fins da presente análise, esse serviço multiprofissional será considerado como
sendo um serviço de natureza médica.
111 FAN, Shelly. Scientists Created an Artificial Early Embryo From Human Skin Cells, em 23/03/2021.
Disponível em <https://singularityhub.com/2021/03/23/scientists-created-an-artificial-early-embryo-fromhuman-skin-cells/ >, visitado: 21/09/2021: “can we one day clone a human baby using someone´s skin cells,
then grow it in na artificial womb without any resemblance to natural reproduction? Should we? ” Destacouse esse trecho, em específico, tanto pela semelhança da hipótese ora em estudo, iniciado em janeiro de 2020,
quanto por demonstrar um senso comum com relação a um caminho de evolução que se mostra irreversível.
112 LENT, Roberto. Avanços a Flor da Pele. Jornal O GLOBO, Rio de Janeiro, 01/04/2020, pág. 12.: “o que já

é possível antever no horizonte próximo é a possibilidade de realizar o diagnóstico de sinais e sintomas
precoces das doenças, à distância e sem fios.”
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[3]. ANÁLISE
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O que se poderia dizer, em poucas linhas, com relação a essa hipótese no Direito
brasileiro?
Com fundamento, de um lado e dentre outras, na [1] a Constituição Federal do
Brasil - “CF”;113 [2] no Código Civil Brasileiro (Lei Federal 10.406/2002) - “CCB”;114 [3] no
Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/1990) - “CDC”;115 [4] nas Leis
Federais: (i) nº 3.268/1957 (Lei do Conselho de Medicina) - “LF3268”;116 (ii) nº 6.360/1976
(Dispõe sobre a Vigilância Sanitária) – “LF6360”;117 nº 8.080/1997 (Lei do Sistema Único
de Saúde – SUS) - “LF8080”;118 (iii) nº 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar) –
“LF9263”;119 (iv) nº 9.656/1998 (Lei das Operadoras de Planos de Saúde) - “LF9656”;120
(v) nº 9.782/1999 (Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a ANVISA) “LF9782”,121 (vi) nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) - “LF11105”;122 nº 12.842/2013
(Lei do Médico) - “LF12842”;123 e (vii) nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) “LF13709”;124 [5] nas Resoluções do Conselho Federal de Medicina de números
113 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>, visitado: 28/09/2021.
114
Brasil.
Lei
Federal
10406,
de
2002.
Disponível
gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>, visitado: 28/09/2021.

em

<http://www.planalto.

115
Brasil.
Lei
Federal
8078
de
1990.
Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm >, visitado: 28/09/2021.

em

116
Brasil.
Lei
Federal
3268,
de
1957.
gov.br/ccivil_03/leis/L3268.htm>, visitado: 28/09/2021.

Disponível

em

<

http://www.planalto.

117
Brasil.
Lei
Federal
6360,
de
1976.
.gov.br/ccivil_03/leis/L6360.htm>, visitado: 28/09/2021.

Disponível

em

<

http://www.planalto

118 Brasil. Lei Federal 8080, de 1997. Disponível em < http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
>, visitado: 28/09/2021.
119
Brasil.
Lei
Federal
9263,
de
1996.
gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm>, visitado: 28/09/2021.

Disponível

em

<http://www.planalto.

120
Brasil.
Lei
Federal
9656,
de
1998.
gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm>, visitado: 28/09/2021.

Disponível

em

<http://www.planalto.

121
Brasil.
Lei
Federal
9782,
de
1999.
gov.br/ccivil_03/Leis/L9782.htm>, visitado: 28/09/2021.

Disponível

em

<http://www.planalto.

122 Brasil. Lei Federal 11105, de 2005. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Lei/L11105.htm>, visitado: 28/09/2021.
123 Brasil. Lei Federal 12842, de 2013. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12842.htm >, visitado: 28/09/2021.
124 Brasil. Lei Federal 13709, de 2018. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/lei/ L13709.htm>, visitado: 28/09/2021.

174

www.conteudojuridico.com.br

2294/2021 (trata das Técnicas de Reprodução Assistida) - “CFM2294”,125 e 2217/2018
(Código de Ética Médica) - “CFM2217”;126 [6] nas seguintes Declarações da UNESCO:127
(i) Declaração Universal em Bioética e Direitos Humanos; 128 (ii) Declaração Universal sobre
Genoma Humano e Direitos Humanos;129 (iii) Declaração Internacional sobre Dados
Genéticos Humanos;130 e (iv) Declaração Sobre as Responsabilidades das Gerações
Presentes com Relação as Futuras;131 e [7] na Convenção de Oviedo.132

125
Brasil.
CFM
Resolução
2294/2021.
Disponível
em
org.br/normas/visualizar/resolucoes /BR/2021/2294>, visitado: 26/09/2021.
126
Brasil.
CFM
Resolução
2217/2018.
Disponível
em
org.br/normas/visualizar/resolucoes/ BR/2018/2217 >, visitado: 28/09/2021.

<
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E, de outro, na doutrina e na jurisprudência, aqui, em especial, duas decisões do
Supremo Tribunal Federal, a primeira na ADI 3510 (onde se discutiu a constitucionalidade
do Art. 5º da LF11105, julgada em 29/05/2008)133 e, a segunda, a ADPF 54 (onde se
https://sistemas.cfm.
<https://sistemas.cfm.

127 UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), é uma agência das
Nações Unidas atuando nas áreas da Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e
Comunicação e Informação.
128
Unesco.
Universal
Declaration
on
Bioethics
and
Human
Rights.
Disponível
<portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html>,
visitado: 03/04/2020.
129 Unesco. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Disponível <
portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
>,
visitado: 03/04/2020.
130 Unesco. Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos. Disponível em <
portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
>,
visitado: 03/04/2020.
131 Unesco. Declaração Sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes com Relação as Futuras.
Disponível:
<
portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13178&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_
SECTION=201.html>, visitado: 03/04/2020.
132 EC. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard
to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights ad Biomedicine Oviedo,
4.IV.1997, ETS 164. Disponível em <https://rm.coe.int/168007cf98>, visitado: 27/09/2021.
133 Brasil. STF. ADI3510. Relator Min. Ayres Britto (Tribunal Pleno). Data da Decisão: 23/05/2008. DJe:
28/05/2010: “Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em

bloco do art. 5º da lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança). Pesquisas com célulastronco embrionárias. Inexistência de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco
embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas
constitucionais conformadoras do direito fundamental a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao
planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica de interpretação conforme para aditar à lei de
biossegurança controles desnecessários que implicam restrições às pesquisas e terapias por ela visadas.
Improcedência total da ação. (...)”
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discutiu a questão relativa à interrupção da gestação de feto anencéfalo, julgada em
12/04/2012).134
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É possível sustentar os seguintes pontos com relação ao útero artificial:
[1]. Em vindo esse procedimento deixar de ser experimental, e sendo ele
considerado um procedimento médico, ou de saúde, ele poderia ser incluído no rol de
cobertura, tanto do SUS quanto das OPS.
[2]. Em sendo ele um procedimento médico, as normas éticas previstas no Código
de Ética Médica (CFM2217) e demais resoluções do CFM, se aplicariam, aqui incluídos,
dentre outros, os deveres de informar (esclarecer) e de atuar sempre no melhor interesse
do paciente.135
[3]. O direito de procriar é um direito humano fundamental e a decisão de quando,
e como, ter filhos, é uma decisão livre e pressupõe respeito à dignidade humana, respeito
ao direito a vida e uma escolha responsável (paternidade responsável).136

[4]. Antes do nascimento não há vida, mas há proteção ao nascituro.137 O
nascituro, no entender de LUIS ROBERTO BARROSO, “é o ser humano já concebido, cujo
134
Brasil.
STF.
ADPF
54.
Disponível
em
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226954>, visitado: 13/03/2020: “ Decisão: O

Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é
conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, todos do Código Penal, contra os votos dos
Senhores Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello que, julgando-a procedente, acrescentavam condições
de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo Ministro Celso de Mello; e contra os votos dos Senhores
Ministros Ricardo Lewandowski e Cezar Peluso (Presidente), que a julgavam improcedente. Impedido o
Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.04.2012.”

135
Brasil.
CFM
Resolução
2217/2018.
Disponível
em
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes /BR/2018/2217 >, visitado: 23/02/2020 “ XVII –

As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na
independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente (...) É vedado ao médico
(...) Art. 22 Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre
o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte (...) Art. 34 Deixar de informar ao
paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação
direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal ”

136 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 227. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>, visitado: 28/09/2021. A CF, na área
da família e procriação, dispõe que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, “fundado nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável”.

137 No Direito brasileiro, o essencial para o reconhecimento da personalidade é o nascer com vida; é o deixar
o ventre materno, com vida. Antes de deixar o ventre materno, existiria apenas um nascituro. O nascituro não
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nascimento se espera como fato certo. ”138 Porém, a possibilidade de alteração e seleção
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de caraterísticas do novo ser, e a possibilidade de vir a ser gestado fora de um útero
humano, transferiria a proteção para um momento anterior à nidação, ou seja, para o
momento anterior à fixação na parede uterina, trazendo discussões não somente com
relação à reprodução ou ao direito de reproduzir, mas também com relação à quando, e a
que extensão, um ser potencial teria proteção. Assim, por exemplo, no caso do útero
artificial, o objeto de cuidado do médico seria o futuro ser (o nascituro) e, não, quem
contratou o serviço. Aqui, o equilíbrio do binômio materno fetal penderia em favor do
nascituro
[5]. Mesmo ao nascer, com características especiais e mediante o uso de útero
artificial, não caberia qualquer distinção com relação aos demais filhos, naturais ou
adotivos, sendo a CF clara neste sentido: “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.”139

[6]. O uso do útero artificial, após devidamente aprovado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária –ANVISA-, e pelo Conselho Federal de Medicina -CFM-, não
seria sujeito de direito, mas possuiria, simplesmente, uma “personalidade condicional” tendo uma proteção
jurídica.
Como fundamento e referência veja: TEPEDINO. Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina
Bodin de. Código Civil Interpretado Conforma Constituição da República, volume I. Rio de Janeiro:
Renovar, 2014: [1]. Os autores, ao comentarem o Art. 2º do CCB, assim definem nascituro: “nascituro (..)

definido na doutrina como o ser já concebido, mas que ainda se encontra no ventre materno’ (Silvio
Rodrigues, Direito Civil, p. 36) (...) [ele] não é sujeito de direito. Embora apresente uma personalidade
condicional (Arnoldo Wald, Curso, p. 120).” Pág. 6; e, [2]. “Permanece fortemente majoritária, em nosso
ordenamento, a opção segundo a qual ‘antes do nascimento a posição do nascituro não é, de modo algum,
a de um titular de direitos subjetivos; é uma situação de mera proteção jurídica. (...)” Pág. 7.

No mesmo sentido é o RESP 1467888-GO, em que foi relatora a Min. Nancy Andrighi: “embora o Direito

resguarde o nascituro, o faz na expectativa de que aquela vida intrauterina, ainda sem personalidade jurídica,
possa se tornar pessoa, sujeita a todas as garantias constitucionais.” Brasil. STJ Informativo 0592, Período

19/10 a 08/11 de 2016, disponível no site do STJ (< https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/informativos/anuais/
informativo_anual_2016.pdf> - RESP 1467888-GO.
138 Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com células-tronco
embrionárias. Luiz Roberto Barroso. Págs. 241-263 (in, Nos limites da vida: Aborto, Clonagem Humana e
Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos Humanos. Coordenadores Daniel Sarmento e Flavia Piovesan. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007), pág.252.
139 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 227. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>, visitado: 28/09/2021. Um dos
Princípios Fundamentais da Constituição é a “dignidade da pessoa humana”, que fundamenta a igualdade
entre os filhos prevista no Art. 227 § 6º.
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encontraria, até por analogia à cessão de útero,140 prevista na CFM 2294 (que entre outros
assuntos trata da gestação de substituição – cessão temporária de útero), razões éticas
e/ou médicas que impedissem, a priori, o seu uso.
[7]. Em sendo esse um procedimento eletivo, não estaria o médico obrigado a
realizá-lo e, isso, sem prejuízo de poder ele apresentar objeção de consciência.141 A
situação mudaria no caso de uma emergência, onde o uso do útero artificial fosse
necessário para salvar a vida do nascituro; neste caso, teria o profissional o dever de atuar.
[8]. Ademais, o médico não pode, na sua prática, garantir um resultado; ele se
compromete apenas a usar a melhor técnica visando alcançar este resultado. A sua
obrigação é de meio. Mesmo na hipótese presente, ela permaneceria sendo de meio. No
que diz respeito à responsabilização, entretanto, e em sendo essa atividade
multiprofissional, com a utilização de diversos serviços, materiais e equipamentos, a
atividade de cada pessoa envolvida, seja uma pessoa física ou jurídica, deverá ser apreciada
caso a caso.
[9]. Por outro lado, e considerando que a saúde não é somente a ausência de
doença, mas a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, conforme definido
140 A cessão de útero para gestação está incluída e é aceita dentre as técnicas de reprodução assistida, ainda
que com certas limitações. Nesse sentido, ZEGERS-HOCHSCHILD et alii. International Committee for
Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO)
revised glossary of ART terminology, 2009. Fertility and Sterility. Vol. 92. No 5, November 2009. Doi:
10.1016/j.fertnstert. 2009.09.009: “The in vitro handling of both human oocytes and sperm or of embryos, for

the purpose of establishing a pregnancy. This includes, but is not limited to, in vitro fertilization and embryo
transfer, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer, tubal embryo transfer, gamete and
embryo cryopreservation, oocyte and embryo donation, and gestational surrogacy. ART does not include
assisted insemination (artificial insemination) using sperm from either a woman´s partner or a sperm donor .”
(Grifo nosso)

141 No Código de Ética Médica, CFM2217, merecem destaque, dentre outros Princípios Fundamentais, os
seguintes: (i) o sigilo médico; (ii) a autonomia do médico e o direito de objeção de consciência; (iii) a
necessidade de atuação nas situações de urgência e emergência, onde inexista outro médico; (iv) a
necessidade de utilizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos, desde que adequados ao caso e
cientificamente reconhecidos; e (v) a necessidade do uso da melhor técnica disponível que vise aos melhores
resultados. Disponível em <https://sistemas.cfm. org.br/normas/visualizar/resolucoes/ BR/2018/2217 >,
visitado: 23/02/2020: Princípios Fundamentais: VII, IX, XIII, XXI, XXIV, XXV e XXVI.
Especificamente quanto à objeção de consciência, TOM BEAUCHAMP e JAMES CHILDRESS afirmam que “se

um médico deseja se afastar de um tratamento porque os pedidos do paciente lhe parecem moralmente
repulsivos, as convicções conscienciosas do médico devem ser respeitadas, e ele deve ser livre para se retirar
– assumindo que as ações solicitadas não estão entre as responsabilidades usualmente aceitas por alguém
que concorda em ser o médico de uma pessoa.” (in, BEAUCHAMP, Tom L e CHILDRESS, James F. Princípios
de Ética Biomédica. Tradução: Luciana Pudenzi. São Paulo: Edições Loyola, 2002, pag. 514).
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pela World Health Organization -WHO-,142 tem o médico o dever de informar para além
das questões diretamente relacionadas ao uso do equipamento e à prestação de serviço
contratado, devendo explicar, também, as consequências do procedimento com relação à
própria criança e com relação aos eventuais efeitos psicológicos, sociais e ambientais desse
procedimento, tanto para a criança, quanto para a pessoa contratante. Após a devida
informação, deve o médico obter o consentimento informado, livre, entendido e
esclarecido do paciente.
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[10]. Embora, em tese, seja possível a estipulação de um local para a entrega da
criança ao nascer, a estipulação de uma data certa não seria possível. A formação e
desenvolvimento do feto deve seguir o seu ritmo natural, e a data e momento certos para
o parto (desligamento do útero artificial) deve se dar no melhor benefício do nascituro e,
não, da pessoa contratante. No momento em que começa a gestação externa, o paciente
principal passa a ser o nascituro.
[11]. As regras éticas, previstas no CFM2217 e nas demais resoluções do CFM,
devem ser observadas pelos médicos, não somente com relação ao contratante, mas
principalmente com relação ao nascituro, onde presente deve ser o binômio da segurança
materno fetal.143 Dentre essas regras merecem destaque: (i) não causar dano; (ii) não
deixar que interesses outros (econômicos e comerciais, por exemplo) interfiram no
tratamento; (iii) atuação no melhor interesse do paciente; e, (iv) não deixar de tratar o
nascituro com dignidade.144
[12]. Nessa mesma linha de raciocínio, de ser agora o nascituro o objeto da
atenção principal do médico, o monitoramento dele, mesmo após o seu nascimento, por
142 COSTA, Manuel Freitas. Dicionário de Termos Médicos. Porto: Porto Editora, 2012. Verbete: “ Saúde,” pág.
1094.
143 A segurança do feto é componente essencial do processo de gestação ao parto. É o que resta claro da
Resolução CFM 2284/2020 do Conselho Federal de Medicina. Disponível em <https://
sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2020/2284>, visitado: 20210926. Ademais, merece
destaque aqui o Princípio Fundamental XXV do CEM: “Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas

tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico
zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada a herança genética,
protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade.” (Brasil. CFM Resolução 2217/2018. Disponível
em <https://sistemas.cfm. org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217 >, visitado: 23/02/2020.

144 Essas ideias podem ser encontradas, dentre outros, nos seguintes artigos do CEM: [1] Quanto ao dano:
arts. 1, 34 e 74; [2] Quanto ao interesse comercial: arts. 46, 68, 69, 72, 104 e 115; e [3] Quanto ao melhor
interesse do paciente: Princípio Fundamental XVII e arts. 20, 28, 104 e 109. CEM (Brasil. Conselho Federal de
Medicina - CFM Resolução 2217/2018. Disponível em <https://sistemas.cfm.org.br/normas/
visualizar/resolucoes/BR/2018/2217>, visitado: 23/02/2020).
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finalidade médica e no interesse dele, e com o consentimento dos pais, mediante a
implantação de sensores, poderia ser admitido.145
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[13]. Com foco ainda na proteção do nascituro, no procedimento de fertilização,
é proibido ao médico criar seres humanos geneticamente modificados, ou criar embriões
para escolha de sexo, eugenia, híbridos ou quimeras.146 Ou seja, não pode o médico
modificar o genoma humano, embora se admita a terapia gênica.
[14]. Da mesma forma, proibida seria a seleção de características especificas do
novo filho, salvo se houvesse específica e comprovada necessidade médica para a proteção
do novo ser. Mas as tecnologias de edição genética vêm provocando a necessidade de
revisão dos entendimentos. Nesse sentido, por exemplo, o Comitê de Bioética na sua 16ª
Reunião (19-21/11/2019), adotou, no seu plano de ação para STRATEGIC ACTION PLAN
ON HUMAN RIGHTS AND TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE (2020-2025), a necessidade de
se rever o artigo 13 da Convenção de Oviedo em razão do desenvolvimento “ in gene
editing technologies.”147
[15]. Por outro lado, não é admitida a reprodução através da clonagem; entretanto,
como se está diante da necessidade de respeito à dignidade e de um direito fundamental,
145 LENT, Roberto ensina que “o que é possível antever no horizonte próximo é a possibilidade de realizar o
diagnóstico de sinais e sintomas precoces das doenças, à distância e sem fios.” Artigo publicado sob o título
“Avanços à Flor da Pele”, no jornal O GLOBO de 01/04/2020, pag. 12.
146 O CEM, no seu artigo 15 § 2º, dispõe que “o médico não deve realizar a procriação medicamente assistida

com nenhum dos seguintes objetivos: I – criar seres humanos geneticamente modificados; II – criar embriões
para investigação; III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos
ou quimeras.” Brasil. Conselho Federal de Medicina - CFM Resolução 2217/2018. Disponível em
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217>, visitado: 23/02/2020).
147 EC. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard
to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights ad Biomedicine Oviedo,
4.IV.1997, ETS 164. Disponível em <https://rm.coe.int/168007cf98>, visitado: 27.09.2021. O artigo 13 tem a
seguinte redação (tradução livre): “Uma intervenção que visa modificar o genoma humano só pode ser

realizada para fins preventivos, fins diagnósticos ou terapêuticos e somente se o seu objetivo não for o de
introduzir qualquer modificação no genoma de qualquer descendente.” Esse artigo vem sendo questionado

diante dos rápidos avanços da tecnologia; assim, nos termos do relatório do Comitê de Bioética do Conselho
da Europa (STRATEGIC ACTION PLAN ON HUMAN RIGHTS AND TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE (20202025), visitado: 27/09/2021, disponível <https://rm.coe.int/strategic-action-plan-final-e/1680a2c5d2> há
necessidade de “an examination of the practical and legal implications of Article 13 of the Oviedo Convention

as it relates to the use of gene editing technologies in the context of research, and of clinical applications
of gene editing in somatic cells and the germline. The examination may indicate a need to clarify or amend
Article 13.” Pag. 9

180

www.conteudojuridico.com.br

-o direito de procriar-, se a clonagem vier a ser o único meio possível de reprodução, de
geração de filhos, de formação de família, esse impedimento poderá vir a ser mitigado.148
[16]. Esse novo ser gerado, no que diz respeito às características, não pode ser
instrumento para a satisfação de interesses pessoais ou sociais, devendo ele ser protegido,
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148 Quanto à clonagem, existe uma discussão com relação a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica.
Como a própria denominação indica, a primeira para fins geração de um filho e, a segunda, para permitir o
tratamento de uma outra pessoa.
A LF 11105, no seu artigo 6º, vedou, expressamente, dentre outras atividades: “II – engenharia genética em

organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as
normas previstas nesta Lei; III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião
humano; IV – clonagem humana”. Assim, aqui estariam proibidas as duas formas de clonagem.

Do ponto de vista doutrinário, porém, há uma corrente que advoga que a clonagem terapêutica seria
possível, entendendo serem situações esporádicas e tendentes a melhoria da saúde de um outro ser humano.
De uma forma geral, diversas seriam as críticas e os riscos apontados com relação à clonagem e nem mesmo
a clonagem terapêutica estaria imune a eles; um dos riscos seria o fato dela instrumentalizar, ou coisificar, o
embrião; outro seria o fato de que seria possível, por outros meios, até mais efetivos, se obter aquilo que se
busca obter com a clonagem terapêutica. Ao lado desses, de uma maneira geral se entende que a clonagem
poderia afetar o patrimônio genético coletivo; causar o “empobrecimento do genoma humano”, levando à
perda da diversidade genética; ameaçar à dignidade da pessoa humana; e, levar a perda da individualidade.
Como fundamento e referência veja: [1]. DE SÁ, Maria de Fatima Freire e NAVES, Bruno Torquato de Oliveira.
Clonagem Humana. Págs.265-275 (in, Nos limites da vida: Aborto, Clonagem Humana e eutanásia sob a
Perspectiva dos Direitos Humanos. Coordenadores Daniel Sarmento e Flavia Piovesan. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2007): (a). Pág.274: “As objeções que opomos à clonagem terapêutica referem-se à

instrumentalização do embrião humano, cuja finalidade difere da procriação (...) As pesquisas com célulastronco devem ocorrer com células adultas e com embriões sobrantes da reprodução assistida.” (b). Pág. 274:
“A clonagem não é, pois, um procedimento necessário. Há outros meios, embora no momento pareçam
menos eficientes, de se atingir o resultado da reposição de órgãos e tecidos doentes ou deteriorados .” (c).
Pág. 275: “Não podemos olvidar que o patrimônio genético-humano é de interesse coletivo.” (d) Pág.269: “A
argumentação mais forte contraria à técnica neste aspecto, ressalta o padrão diferenciado que as pessoas
devem ter, para preservar a diversidade da espécie. Ora, a repetição de seres implicaria um empobrecimento
do genoma humano.” E [2]. BARBOZA, Heloisa Helena. Clonagem Humana: Uma Questão em Aberto. Págs.

185 a 207 (in, Nos limites da vida: Aborto, Clonagem Humana e eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos
Humanos. Coordenadores Daniel Sarmento e Flavia Piovesan. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007): (a).
Pág. 193: Alguns argumentos contrários à clonagem: “a) perda da unicidade de cada ser humano; b)

surgimento de projetos megalomaníacos por parte de indivíduos egocêntricos; c) substituição de uma criança
morta; d) postulados morais da Igreja Católica; e e) possibilidade de reprodução sem macho. Porém, ressalta
a Autora que “a justificação mais profunda para a proibição da técnica de clonar pessoas reside na ameaça
que isso representa para a dignidade da pessoa humana.” (b). Págs. 197-198: “efetivamente, a produção de
um embrião humano apenas para a obtenção de células-tronco afronta a moral kantiana, segundo a qual o
ser humano deve ser sempre tratado como um fim e jamais apenas como um meio (...) instrumentalizar o
homem, coisificar o embrião.” E, (c). Pág. 206. Autora ao analisar o Art. 9º da Lei 9.263/96, indica que “ no

futuro poder [a (deverá) incluir-se a clonagem dentre essas técnicas, a partir do momento em que seja
cientificamente aceita.” - Grifo do próprio Autor. “Nessa última hipótese, forte seria ao argumento de ofensa
à dignidade humana, em razão da perda da individualidade, já que não se admite que o ser humano possa
ser copiado (...)”
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como dito anteriormente, não somente a partir da nidação, como normalmente hoje se
entende, mas, considerando as escolhas de características que poderão ser feitas pelos
genitores (ou genitor), desde o momento que precede a escolha das suas características.
Seria a proteção desde o momento do ainda “não ser”.
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[17]. A pessoa humana não pode ser instrumento de satisfação de quem quer que
seja em qualquer momento ou tipo de relação de que venha a participar.
[18]. O uso do útero artificial, o mapeamento genético, e a eventual “adequação
genética” do novo ser, seria objeto de um contrato, contrato este tipicamente de consumo
sujeito, portanto, às regras do CDC.149
[19]. Sendo contrato de consumo, o contratante e o novo ser em gestação e
desenvolvimento, estariam protegidos enquanto consumidores, inclusive contra danos
causados por defeito ou vicio do serviço ou falha no dever de informação,150 sendo
relevante aqui, a discussão acerca da incidência ou não do risco de desenvolvimento como
uma excludente da obrigação de indenizar. Nesse sentido, é possível se entender a
aplicação dessa excludente, pelo menos enquanto a técnica ainda não estiver madura,
149 O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 8.078/1990 (“CDC”) veio regulamentar as relações de
consumo. Ele decorre do expresso mandamento da CF que determina, sob o título dos direitos e garantias
fundamentais, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor ” (in, Brasil. Constituição
da República Federativa do Brasil. Art. 5º, Inciso XXXII, disponível em <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>, visitado: 28/09/2021).
O CDC define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final, mediante remuneração”. Por sua vez, ele define fornecedor como “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” (Brasil. Lei Federal
8.078/1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm >, visitado:
23/02/2020. Arts. 2º e 3º).

A atividade de reprodução assistida, com uso de útero artificial e o acompanhamento/monitoramento da
criança, mesmo após o seu nascimento, pode ser caracterizado como um serviço, sendo os seus prestadores
fornecedores, quer como pessoas naturais ou jurídicas.
150 No caso em estudo, em sendo um contrato de consumo, o contratante e o novo ser em gestação ou
desenvolvimento estariam protegidos enquanto consumidores. Neste contrato se impõem o dever de
informação à mãe e os deveres normais de cautela e correção na prestação do serviço e, em caso de dano
causado a mãe ou ao ser em desenvolvimento, caberia indenização. O CDC indica a responsabilidade objetiva
pelos danos causados ao consumidor pelos fornecedores/prestadores de serviço, em regra de forma
solidária, ressaltando, entretanto, que os profissionais liberais, aqui incluídos os médicos, somente
responderiam caso tivessem agido com culpa (Arts. 12 a 14 e 18 a 20 do CDC). Por outro lado, a prescrição
para fins de reparação seria de 5 anos “a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto
ou do serviço (...), iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”
(Art.27 do CDC)
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sendo seus efeitos imprevisíveis e desconhecidos.151 Mais do que isso, como hoje se
entende, aqueles que viessem a ser alcançados pelos efeitos desse contrato e do serviço
nele contido seriam tidos como consumidores por equiparação.152
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[20]. Igualmente, pelo CDC, o uso do útero artificial (enquanto não aprovado pelas
autoridades médico-sanitárias), o desenvolvimento de embrião com certas e especificas
características (não decorrentes de mandamento ou necessidade médica), e a promessa da
entrega da criança em certa data, também não seriam admitidos. Por outro lado, o
monitoramento, tendo indicações médicas, e obedecida a LF 13709, seria, em princípio
possível.153
151 Graziella Trindade Clemente, quanto à técnica do CRISPR/Cas9, ensina que “ os riscos desconhecidos

decorrentes do CRISPR/Cas9, por não serem preexistentes, não poderiam ser considerados da essência da
sua atividade”. Essa atividade não apresenta risco inerente, sendo “considerada como evento lesivo
imprevisível ou desconhecido”, razão pela qual a “exclusão de responsabilidade com base no risco do
desenvolvimento (...) pode ser então aventada nessas circunstancias.” (CLEMENTE, Graziella Trindade. Edição

Gênica e o CRISPR. Págs. 381 a 317 (In, Responsabilidade Civil Novos Riscos. Adalberto Pasqualotto et al.
Organizado por Nelson Rosenvald, Rafael de Freitas Valle Dresch, Tula Wesendonck. Indaiatuba, SP: Editora
Foco, 2019), págs. 312 e 315.
152 Assim, estariam protegidos pelas regras do CDC não somente os contratantes do serviço, mas também
todos aqueles que fossem alcançadas pelos efeitos da prestação do referido serviço ou a coletividade de
pessoas que tenha participado das relações de consumo (Brasil. Lei Federal 8.078/1990. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm >, visitado: 23/02/2020. Art. 17). Em razão
disso, por exemplo, se um pedestre atropelado por um ônibus, pode ser considerado consumidor por
equiparação (Brasil. STJ. RESP1787318. Relator Min Paulo de Tarso Sanseverino. Data do Julgamento:
16/06/2020. DJe: 18/06/2020), da mesma forma uma a criança que foi gerada por inseminação artificial,
também o seria, no entendimento de Oscar Ivan Prux: “aquele que nasce com auxílio de técnicas de

reprodução assistida possui direitos de personalidade e igualmente merece a proteção na condição de
consumidor.” Mais do que isso, complementa o referido Autor: “o nascido com auxílio de técnicas de
reprodução assistida, além de ser consumidor standard (...) também possui a condição de consumidor
equiparado,” merecendo este uma proteção mais elevada, em razão da sua vulnerabilidade (in, PRUX, Oscar

Ivan. Os Direitos da Personalidade e os Direitos do Consumidor: as Interações e o Diálogo das Fontes
para Proteção dos Direitos da Pessoa (consumidora) Nascida com Utilização de Serviços de
Reprodução Assistida (In Revista de Direito do Consumidor Ano 28 – 126 – Novembro-Dezembro-2019 –
Coord. Claudia Lima Marques. São Paulo: Thompson Reuters – Revista dos Tribunais, 2019 – pp 221 a 251),
págs. 221, 238 e 230).
153 Protegida a dignidade e as liberdades individuais, aqui incluído o consentimento expresso da pessoa ou
das pessoas envolvidas, poderá vir a ser admitido, nos termos do que a lei local vier a permitir, o cruzamento
de dados genéticos, proteicos ou derivados de material biológico (tais como células, órgãos internos, fluidos
corporais entre outros -“biological samples”-), para fins de diagnóstico e tratamento de saúde, ou para fins
de pesquisa médica ou outra pesquisa científica. Nesse sentido: Unesco. Declaração Internacional sobre
Dados
Genéticos
Humanos.
Disponível
em
<
portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17720&URL_DO=DO_PRINTPAGE& URL_SECTION=201. html>, visitado: 03/04/2020. Art. 22.
No Brasil a LF13709, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais (Brasil. Lei Federal 13709/2019,
disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>, visitado:
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[21]. A escolha de características especificas, através da engenharia genética, e o
uso do útero artificial, se permitidos em legislação local, trariam riscos sociais e ambientais
em violação ao previsto hoje em Declarações da UNESCO.154 Dentre os riscos que se
vislumbra, estariam: aumento do abismo social; 155 despersonalização da gestação;
possibilidade da tecnologia ser usada pelo Estado ou por grupos para escolha de
13/03/2020), determina que todos os dados relacionados à saúde do paciente são considerados dados
pessoais sensíveis (Art. 5º, II) merecedores, portanto, de uma proteção maior com relação ao seu
arquivamento e uso, bem como trazendo princípios básicos a serem observados em todas as fases do
tratamento de tais dados (da sua coleta ao seu descarte final) (Art. 6º). Dentre outros, estão a manutenção
do sigilo, a impossibilidade de dar uso diverso aos dados coletados e a possibilidade de acesso e destruição
dos dados pelo paciente. Dentre as bases legais para o uso de dados, aqui, se destacam o consentimento do
paciente e a tutela da saúde do paciente (Art. 7º.).
154 Duas declarações da UNESCO são relevantes aqui. A Declaração Universal em Bioética e Direitos
Humanos reconhece o homem como parte da biosfera tendo o papel de proteger não somente aos demais
homens, mas as demais formas de vida existentes (Considerandos da Declaração). Já a Declaração Universal
sobre Genoma Humano e Direitos Humanos, é expressa ao reconhecer, de um lado, que o genoma
humano é “heritage of humanity,” (Art. 1º. ) e, de outro, que o genoma humano evolui e tem mutações,
contendo potencialidades que se expressam de maneira diferente em cada indivíduo dependendo das
condições de vida, saúde, alimentação e educação (Art. 3º.). Referida Declaração, ainda, deixa claro que o
genoma humano no seu estado natural não pode ser fonte de ganho (Art. 4º.), além do que expressamente
indica que a clonagem reprodutiva viola a dignidade humana (Art. 11). Respectivamente: Unesco. Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights. Disponível <portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201. html>, visitado: 03/04/2020, e Unesco.
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Disponível < portal.unesco.
org/en/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_PRINTPAGE& URL_SECTION=201.html >, visitado: 03/04/2020.
155 Quanto à engenharia genética, Yuval Noah Harari ensina que: “maravilhas ainda mais incríveis podem

ser realizadas pela engenharia genética, que justamente por isso levanta uma série de questões éticas,
políticas e ideológicas (...) Os ativistas dos direitos humanos temem que a engenharia genética possa ser
usada para criar super-homens que subjugarão o resto de nós (...) A sensação predominante é a de que
oportunidades demais estão surgindo depressa demais e de que nossa capacidade de modificar genes está
superando nossa capacidade de fazer uso inteligente e sagaz desse conhecimento.” (in, HARARI, Yuval Noah.
Uma breve história da humanidade – Sapiens. Tradução: Janaina Marcoantonio. 8ª ed. Porto Alegre: L&PM,
2015, pág.412). Sobre esse ponto Ray Porter ressalta que “agora, temores estão se formando sobre os

estranhos poderes que a Medicina pode assumir à medida que a engenharia genética e a biotecnologia se
expandam. Ao mesmo tempo em que os custos da Medicina saem do controle, assomam-se perspectivas de
real redução nas grandes sociedades ocidentais. O desenvolvimento da medicina cientifica irá torná-la
inacessível para muitas pessoas? Sucumbirá a Medicina a uma regra ao quadrado invertida – custos e
complexidades crescentes acarretando utilidade decrescente?” (in, PORTER, Ray. Cambridge. História
Ilustrada da Medicina. Tradução: Geraldo Magela Gomes da Cruz e Simara Monica Leite Miranda. Rio de
Janeiro: editora Revinter, 2001, pág. 11).
De se notar que no Brasil a LF11105, proibiu, expressamente no seu Art. 6º., dentre outras atividades a “II –

engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante,
realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; III – engenharia genética em célula germinal
humana, zigoto humano e embrião humano.”
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padrões;156 alteração do modo de reprodução da espécie humana;157 perda da variação
genética com a consequente redução da biodiversidade;158 todos esses sem prejuízo da
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156 Se não houver a proibição dessas escolhas, excetuadas as escolhas decorrentes de motivo médico
comprovado, brevemente se poderia caminhar para escolhas de padrões mais “aceitáveis” socialmente
(altura, peso, beleza, inteligência, força, cor) acentuando-se ainda mais os processos de discriminação social;
ademais, o próprio Estado poderia passar a indicar os padrões mais aceitos em seu território por meio de
políticas públicas, lembrando a trágica experiência Nazista. Deve-se tomar cuidado maior pois essas práticas
podem vir disfarçadas de várias maneiras, podendo esses padrões socialmente impostos pelo Estado terem
uma “justificativa” social: escolha de padrões para evitar a violência social ou os ataques sexuais violentos,
por exemplo.
Quanto à violência, enquanto alguns (Richard E Leakey, por exemplo) veem como semente da agressão a
proteção da terra, de bens e da comida; outros veem a violência emergindo como estratégia de reprodução
ou mesmo como um conjunto de características genéticas, ambientais e das nossas próprias escolhas
(Michael P Ghigliere, por exemplo). Será que não seria uma justificativa para redução da violência humana a
introdução artificial de caraterísticas especificas de não violência? Ou de características de redução de desejo
sexual? Ou de características de cooperação e não rebeldia?
Como fundamento e referência veja: (a). LEAKEY, Richard E. As Origens do Homem. Tradução de Wanda
Ramos. 2 ed Lisboa 1989. Editorial Presença, pág.79: “As sementes da agressão (...) A terra, os bens e a comida

armazenada são essenciais para o sustento das populações agrícolas e têm de ser protegidos e defendidos
de quaisquer intrusos. Penso que assim foram lançadas as primeiras sementes da agressão.” E (b) GHIGLIERI,
Michael P. The Dark side of man –tracing the origins of male violence. Massachusetts: 1999, Helix Books,
pág.29: “Men’s violence emerges as a reproductive strategy shaped by each facet of this process: nature, sex,
nurture and gender,” e pág. 52.

O fato é que essas escolhas artificiais de comportamento levam à perda da seleção e evolução natural, a
perpetuação de iniquidades sociais e ao maior controle sobre o ser humano.
157 A alteração do modo de reprodução humano poderia levar à perda da necessidade do relacionamento
sexual, à separação entre a procriação e o ato sexual, e a fragilização dos relacionamentos familiares. No caso
do uso do útero artificial, haveria ainda a possibilidade de despersonalização da gestação e o distanciamento
das relações mãe e filho, com a perda afetividade e senso de proteção que decorre naturalmente do contato
físico entre mãe e feto. No momento em que isso se tornar um padrão, não se estaria retirando a proteção
natural dos filhos? Não se estaria facilitando a perda desse senso de família protetora? Não se estaria
perdendo essa ligação entre pais e filhos, que se inicia desde a concepção? Não se estariam perdendo os
elos sociais?
Como fundamento e referência veja: [a]. Margaret Gruter (GRUTER, Margaret. Law and the Mind –
Biological Origins of Human Behavior. California: Sage Publications, 1991): (i) pág. 111: “The must
fundamental principle of the human family is that it is kindship group,” e (ii) pág. 99: “To more fully understand

the father-child relationship, a distinction should be made between the bonding process – which takes place
between mother and fetus, and other and infant – and the bonding a potential father may have for his child;”
[b]. Erasmo de Rotterdam (ROTTERDAM, Erasmo de. Elogio à Loucura. Tradução Paulo Neves. – Porto
Alegre, RS: L&PM, 2013. Obra escrita em 1501): pág. 20: “ em primeiro lugar, não é verdade que a infância, a

primeira idade do home, é a mais alegre e a mais encantadora de todas as idades? As pessoas amam as
crianças, beijam-nas, abraçam-nas, acariam-nas, cuidam delas: mesmo um inimigo não pode impedir-se de
socorrê-las. Como se explica isso? É que, desde o instante do nascimento delas, a natureza, essa mãe
previdente, espalhou a seu redor uma atmosfera de loucura que encanta os que as educam, alivia-os de suas
penas e atrai para essas pequenas criaturas a benevolência e a proteção que eles próprios necessitam ”; e [c].
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fragilização da dignidade da pessoa humana e a possibilidade de serem criados padrões
discriminatórios na sociedade,159 inclusive alterando a possibilidade de mobilidade social
Richard Leakey (LEAKEY, Richard E. As Origens do Homem. Tradução de Wanda Ramos. 2a. ed. Lisboa 1989.
Editorial Presença), pág.14: “ao contrário da maioria dos outros animais, os humanos vivem em grupos
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familiares e levam muito tempo a crescer até poderem olhar por si próprios. Os bebês humanos com poucas
semanas ou mesmo meses estão desamparados (...) por isso, os seres humanos vivem em família, para
cuidarem dos filhos.”
Ou seja: os bebês passariam a estar desamparados biologicamente falando, não dependeriam mais de pai,
mãe ou grupo social. Essa ideia de família como núcleo precursor da reprodução e continuadora do
desenvolvimento da criança, seria, mais uma vez questionada.
158 Com relação à biodiversidade, primeiro Peter H. Diamandis e Steven Kotler reconhecem que o ser
humano está cada vez mais protagonista da evolução e, depois, eles colocam a biodiversidade como
essencial para a saúde do nosso ecossistema, em seguida Milford Walpoff e Rachel Caspari ressaltam que o
fluxo e a troca de genes é um importante elemento no processo evolucionário e, por fim, Yuval Noah Harari
alerta que as leis da seleção natural estão sendo constante e impunimente violadas.
Como fundamento e referência veja: (a). DIAMANDIS, Peter H e Kotler, Steven Kotler. The Future is Faster
than You Think. New York: Simon & Schuster, 2020, pág. 258: “more and more (...) the once slow and passive
process of natural selection is being transformed into one rapid and proactive: evolution by human direction ,”
e pág. 224: “biodiversity is foundational to the health of our ecosystems and to the health of ecosystem
services, which are all of the things that the planet does for us that we cannot do for ourselves .” (b).
WALPOFF, Milford and CASPARI, Rachel. Race and Human Evolution – A Fatal Attraction. USA: Westview
press, 1998, pág. 162: “Gene flow is an important element in the evolutionary process. It is a potential cause

of evolutionary change, one part of a more general force of evolution, called genic exchange. (…) Genic
exchange includes two mechanisms of change. Migration involves the movement of genes when it is caused
by individuals moving, and includes individuals entering or leaving a population, introducing or removing
genetic material. The second, gene flow, the movement of genes as entities, might occurs when populations
come in contact and mates are exchanged, when a member or members of one social unit join another, or
when mate exchange are formalized as in exogamy rules that forbid choosing a mate from one´s own group .”

E (c). HARARI, Yuval Noah. Uma breve história da humanidade – Sapiens. Tradução: Janaina Marcoantonio.
8ª ed. Porto Alegre: L&PM, 2015, pág.408: “Durante quase 4 bilhões de anos, cada organismo do planeta

evoluiu submetido à seleção natural (...) Hoje, o regime da seleção natural de 4 bilhões de anos está
enfrentando um desafio completamente diferente. Em laboratórios no mundo inteiro, cientistas estão criando
seres vivos. Eles violam as leis da seleção natural impunimente, sem se deixar frear, nem mesmo, pelas
características originais de um organismo.”

159 A discriminação aqui poderia ser de duas ordens: uma decorrente do seu processo de fertilização e/ou
de gestação (seria um “não natural” versus um “natural”) e, outra, decorrente daquilo que se saberia sobre
este novo ser, Timoth Murphy (in, MURPHY, Timothy F. Case Studies in Biomedical Research Ethics.
Cambridge: The MIT Press, 2003, pág. 223), alerta que “ some tests will identify not only the root cause of
existing disorders but also identify predictors of disorders that may occur later in life.” Os negativos efeitos
poderiam ser vários, como por exemplo: nos processos de seleção de uma pessoa para um novo cargo,
emprego ou função ou para ingresso em cursos e estabelecimentos de ensino, ou na contratação de um
seguro de vida ou de saúde, dentre tantos outros.

Não por outra razão que [a]. a Declaração Universal em Bioética e Direitos Humanos da UNESCO (Art.
11), deixa claro que nenhum indivíduo ou grupo deve sofrer discriminação, ou ser estigmatizado de qualquer
modo, em violação à dignidade, direitos humanos e liberdades individuais; [b]. No mesmo sentido, e agora
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com relação as alterações genéticas, é a Declaração Universal sobre Genoma Humano e Direitos
Humanos (Art. 6º.); [c]. Por sua vez a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos (Art.
3º.) reconhece que cada indivíduo tem a sua característica e que a identidade da pessoa não pode ser
reduzida as suas características genéticas, uma vez que na formação da pessoa estão envolvidos diversos
outros fatores, como por exemplo: os educacionais, os relacionados ao modo e local de vida, os emocionais,
e os espirituais e sociais, entre outros, e, por fim, [d]. a Declaração Sobre as Responsabilidades das
Gerações Presentes com Relação as Futuras (Art. 11), indica que as gerações presentes devem evitar tomar
qualquer ação ou medida que possa levar ou perpetuar qualquer forma de discriminação para gerações
futura.
Como fundamento e referência veja: (a) Unesco.Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.
Disponível
<portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_
PRINTPAGE&URL_
SECTION=201.html>, visitado: 03/04/2020. Art. 11; (b) Unesco. Universal Declaration on the Human
Genome
and
Human
Rights.
Disponível
em
<portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13177&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html>, visitado: 03/04/2020. Art. 6: “No one

shall be subject to discrimination based on genetic characteristics that is intended to infringe or has the effect
of infringing human rights, fundamental freedoms and human dignity.” (c) Unesco. Declaração
Internacional sobre Dados Genéticos Humanos. Disponível em < portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=17720&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html >, visitado: 03/04/2020. Art. 3: “Each

individual has a characteristic genetic make-up. Nevertheless, a person´s identity should not be reduced to
genetic characteristics since it involves complex educational, environmental and personal factors and
emotional, social, spiritual and cultural bonds with others and implies a dimension of freedom .” No mesmo
sentido, é o Art. 7º, que trata da non-discrimination and non stigmatization, seja da pessoa, ou da família ou
de um grupo social. (d) Unesco. Declaração Sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes com
Relação
as
Futuras.
Disponível:<
portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13178&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201. html >, visitado: 03/04/2020. Art. 11 – “Non-

discrimination. The present generations should refrain from taking any action or measure which would have
the effect of leading to or perpetuating any form of discrimination for future generations .”

Importante ter em mente que a pessoa humana, embora sociável, o é mais apenas com os seus, com os que
lhe são semelhantes ou com os que integram o seu mesmo grupo. Por exemplo, a odiosa escravidão, como
esclarece Laurentino Gomes nem sempre foi ligada a uma raça ou a uma cor de pele (in, GOMES, Laurentino.
Escravidão Volume I – Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a more de Zumbi dos Palmares. 1
ed. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019), pág. 64: “O uso de mão de obra cativa foi o alicerce de todas as

antigas civilizações, incluindo a egípcia, a grega e a romana. Era um dos principais negócios dos vikings. Na
Idade Média, deu sustentação ao desenvolvimento da Inglaterra, da França, da Espanha, da Rússia, da China
e do Japão. Floresceu entre os povos pré-colombianos da América, como os incas, do Peru, e os astecas, do
México. Assegurou a prosperidade de Veneza, Gênova e Florença no auge do renascimento Italiano. A
expansão do islã foi possível mediante a escravização de milhares e milhares de pessoas. O filosofo grego
Aristóteles era senhor de escravos (...) Thomas Jefferson (...) também (...) o Tiradentes (...) foi dono de pelo
menos seis cativos (...) no século XIX, até os índios cherokees, nos Estados Unidos, tinham plantações de
algodão cultivadas por africanos.”

Por fim, não é demais relembrar que dentre os Princípios Fundamentais do Código de Ética Médica (Brasil.
Conselho
Federal
de
Medicina
CFM
Resolução
2217/2018.
Disponível
em
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2217 >, visitado: 23/02/2020), consta o
da não discriminação em função da herança genética (XXV): “(...) XXV – Na aplicação dos conhecimentos

criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto
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(criando situações de distinção entre pessoas: pessoa natural x artificial; pessoa mais
preparada prévia e geneticamente x pessoa nascida de modo natural, por exemplo).160
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[22]. Não se deve ter medo das novas tecnologias, mas se deve ter cautela,161 na
medida em que não é possível conhecer os efeitos do seu uso desde o seu início; as vezes,
somente o tempo dará as respostas.162
nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada a
herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade.”
160 Filme: Gattaca - A Experiência Genética, filme americano de 1997. Diretor Andrew Niccol Filme de
ficção cientifica que narra a luta de um homem, nascido geneticamente inferior, contra o seu destino já
previamente traçado pela sociedade.
161 A Declaração Universal em Bioética e Direitos Humanos da UNESCO (Art. 16) é clara ao dispor que o
impacto da ciência nas gerações futuras, inclusive as alterações genéticas, devem ser vistas com extremo
cuidado. In, Unesco. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Disponível
<portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_
SECTION=201.html>,
visitado: 03/04/2020, Art. 16) “The impact of life sciences on future generations, including on their genetic
constitution, should be given due regard.”
162 Dois exemplos paradigmáticos aqui: o uso da Penicilina e a fertilização in vitro. [1]. O primeiro é o uso
da penicilina: de grande salvador de vidas, o seu uso indiscriminado fez com que a natureza a ela se
adaptasse, surgindo seres resistentes a ela; segundo a WHO essa resistência é hoje uma das grandes ameaças
a saúde global, a segurança alimentar e ao desenvolvimento. Além do que, e do ponto de vista econômico,

“$100 trillion USD of economic output is at risk due to the rise of drug resistant infections (…) [and] In some
countries, more than 40% of infections are due to bacteria that are resistant to antibiotic .”

Como fundamento e referência veja: (a) Great Discoveries in Medicine. Editado por Willian & Hellen Bynum.
London: Thales & Hudson, 2011, págs 195 e 196: a penicilina, descoberta por Alexander Fleming em 1928,
era uma promessa de combate às infecções, tornando-se uma obsessão cientifica com a 2ª. Guerra Mundial
e a necessidade de tratar os feridos em combate: “an adequate supply of penicillin was taken into

consideration in timing of the D-Day landings, such was the power of this drug to save lives and limbs of the
injured servicemen in the ensuing conflict (…) by the end of the war, penicillin was being produced in sufficient
quantities to meet American, then British and soon European needs. Doctors (…) and patients (…) used large
quantities (…) It was soon clear that the attitude towards penicillin as wonder drugs, and the abuse that had
accompanied it, had fostered the growth of theses feared organism [MRSA – methicillin resistant
Staphylococcus aureus]. It also showed that infections could be managed by antibiotics such as penicillin, but
never eradicated.” (b) WHO. Antibiotic Resistance. Disponível: < https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/antibiotic-resistance>, visitado: 11/03/2020: “Antibiotic resistance is one of the biggest threats
to global health, food security, and development today. Antibiotic resistance can affect anyone, of any age,
in any country. Antibiotic resistance occurs naturally, but misuse of antibiotics in humans and animals is
accelerating the process. A growing number of infections – such as pneumonia, tuberculosis, gonorrhea, and
salmonellosis – are becoming harder to treat as the antibiotics used to treat them become less effective.
Antibiotic resistance leads to longer hospital stays, higher medical costs and increased mortality.” E (c) 18-24
NOVEMBER 2019 - World Antibiotic Awareness Week 2019. Disponível: <https://www.who.int/newsroom/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/world-antibiotic-awareness-week-2019/landing
>,
visitado: 11/03/2020.
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[23]. Por isso, a sociedade e o Estado devem ser cautelosos e estar atentos às
novas necessidades de proteção e cuidado à saúde e ao meio ambiente que surgem com
a evolução tecnológica.163
[24]. A essa cautela, com relação à aplicação dessa evolução tecnológica,
denomina-se Princípio da Precaução.164 Princípio este fundado na prudência165 e no

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

[2]. Outro exemplo, é o uso das técnicas de reprodução assistida. Dois estudos publicados na JAMA
(Journal of American Medical Association), um nos Estados Unidos e outro na Dinamarca, apontam para um
aumento de risco de câncer em crianças nascidas através de fertilização in vitro, em comparação com aquelas
nascidas naturalmente, mostrando, tal como no caso da penicilina que, muitas vezes, somente o tempo irá
trazer as notícias reais, boas ou más.
Como fundamento e referência veja: (a) JAMA Pediatr: 2019; 173(6): e 190392. Doi:
10.1001/jamapediatrics.2019.0392. Association of In Vitro Fertilization With Childhood Cancer in the
United States. Logan G Spector et al: este artigo, baseado em estudo sobre a incidencia de cancer em
crianças nos Estados Unidos, e publicado em 01 de abril de 2019, encontrou que “in this population-based

cohort study assembled by data linkage, the rate of hepatic tumors was significantly higher among children
conceived via IVF than among children conceived naturally (hepatic tumor rate, 18.1 vs 5,7); the rates of other
caners did not differ between the two groups.” E (b) JAMA. 2019; 322(22): 2203-2210. Doi: 10.1001/jama.
2019. 18037. Association Between Fertility Treatment and Cancer Risk in Children. Marie Hargreave et

al: Neste artigo, publicado em 10 de dezembro de 2019, por outro lado, em um estudo realizado na
Dinamarca com “children born after the use of specific fertility drug and assisted reproductive technology”
encontrou-se que “the risk of childhood cancer for those born after the use of frozen embryo transfer

compared with children born to fertile women was significantly increased (44.4 vs 17.5 per 100 000 personyears, respectively; hazard ratio, 2.43). There was no significant increase in risk associated with the use of
other assisted reproductive technology, including in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection or
hormonal treatment.”
163 PORTO, Isabel Cristina Borjes, GOMES, Tais Ferraz e ENGELMANN, Wilson. Responsabilidade Civil e
Nanotecnologias. São Paulo: Atlas, 2014, pág.133 citando Perlingieri: “A incessante evolução do progresso

tecnológico impõe ao moderno Estado social a grave tarefa de fazer frente às novas exigências de proteção
ao meio ambiente e da saúde, particularmente sentidas quando se trata de condições de incerteza científica
sobre as consequências potencialmente danosas de determinadas aplicações tecnológicas.”
164 DE SÁ, Maria de Fátima e NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Clonagem Humana. Págs.265-275 (in,
Nos limites da vida: Aborto, Clonagem Humana E eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos Humanos.
Coordenadores Daniel Sarmento e Flavia Piovesan. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007), pág.267: “(...)

precaução (...), sinteticamente, este (...) surgiu como meio de se proteger as gerações presentes e futuras das
atividades que, devido à sua incerteza cientifica, apresentam risco potencial.” Bruno Ricardo Bioni e Maria
Luciana, apontam a existência de pelo menos 11 significados diferente para a expressão “Princípio da
Precaução”, tendo eles, entretanto, fundamento nas ideias da falta de certeza científica e da ameaça de dano
a pessoa ou meio ambiente. (BIONI, Bruno Ricardo e LUCIANA, Maria. O Princípio da Precaução na
Regulação de Inteligência Artificial: seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada? (In,
Alessandra Silveira et al. Inteligência Artificial e Direito. Ética, Regulação e Responsabilidade. Coord., Ana
Frazão e Caitlin Mulholland. São Paulo: Thompson Reuters, Brasil, 2019, págs. 210 a 211).

165 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. Tradução Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2014 (Série Clássicos Edipro)
pág. 276: “resta dizer, portanto, que a prudência é uma capacidade racional genuína que diz respeito à ação
relativamente às coisas que são boas ou más para os seres humanos.”
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cuidado, 166 objetivando fazer frente à incerteza de como “uma tecnologia irá interagir
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com outras tecnologias de modo a produzir efeitos não previstos, e de como isso poderia
ocorrer.” 167 Esse princípio está positivado na LF 11105 (Art. 1º).168 Há necessidade de
um cuidado excepcional aqui. Antes, o desenvolvimento tecnológico se dava para melhorar
alguns aspectos da atividade humana em sociedade; hoje, ele começa a alterar, ou
interferir, ou substituir funções no corpo e na mente humana: o ato de pensar, substitui-se
pela inteligência artificial; o ato de gerar um novo ser, pela inseminação artificial; o ato de
gestar o ser gerado, pelo útero artificial.
[25]. A responsabilidade pela proteção do meio ambiente para futuras gerações é
da geração presente169 e, nem sempre, os danos ao meio ambiente serão passiveis
166 CURRY, Patrick. Ecological ethics – An Introduction. Cambridge: Polity Press, 2013, pág. 62: “(…)
precautionary principle – that is, acting cautiously, on the assumption that our knowledge of the effects of
our action is always exceeded by our ignorance.”
167 BEAUCHAMP, Tom L e CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução: Luciana Pudenzi.
São Paulo: Edições Loyola, 2002, pag.327.
168 Brasil. Lei Federal 11105/2005, disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Lei/L11105.htm>, visitado: 13/03/2020: “Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e

mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a
liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados,
tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção
à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do
meio ambiente.” Essa lei, além de positivar o princípio da precaução para proteção do meio ambiente no
seu Art. 1º, regulamentou, no seu Art. 5º, os incisos II e V da CF passando a permitir a utilização de certas
células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia.

Importante notar que houve uma grande controvérsia acerca constitucionalidade e do alcance desse Art. 5º
da LF11105. O Supremo Tribunal Federal, através da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 3510,
entendeu, por maioria, que esse artigo é constitucional, restando claro que não há vida antes da nidação.
BRASIL. STF. ADI3510. Relator Min Ayres Britto (Tribunal Pleno). Data da Decisão: 23/05/2008. DJe:
28/05/2010: “Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de biossegurança. Impugnação em

bloco do art. 5a da lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança). Pesquisas com célulastronco embrionárias. Inexistência de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco
embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas
constitucionais conformadoras do direito fundamental a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao
planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica de interpretação conforme para aditar à lei de
biossegurança controles desnecessários que implicam restrições às pesquisas e terapias por ela visadas.
Improcedência total da ação. (...)” – Grifos nossos Inegável que essas proibições visam proteger o ser humano, a sua diversidade e seu patrimônio genético.
169 A Declaração Sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes com Relação as Futuras, da
UNESCO, deixa claro que a geração presente é responsável por garantir as necessidades e interesses da
geração futura; mais do que isso, deve lutar para garantir a manutenção e perpetuação da humanidade
respeitando a dignidade humana: a natureza e a forma humana não podem alteradas ou danificadas de
qualquer modo. Por exemplo, nos termos do Art. 1º., 3º., e 6º., o genoma humano, em total respeito à
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recuperação (só a natureza, com o tempo, se “repara” e se equilibra) ou indenização por
apenas uma pessoa ou empresa, razão pela qual, para além da indenização, outros
mecanismos protetivos se fazem necessários, aqui incluídos a seguridade social ou privada
– coletivização dos riscos.170
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dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentas, deve ser protegido e a biodiversidade
salvaguardada: “scientific and technological progress should not in any way impair or compromise the
preservation of the human and other species.”
Como fundamento e referência veja: Unesco. Declaração Sobre as Responsabilidades das Gerações
Presentes
com
Relação
as
Futuras.
Disponível:
<portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13178&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201. html >, visitado: 03/04/2020. Art.1º: “The

present generations have the responsibility of ensuring that the needs and interests of present and future
generations are fully safeguarded.” Art. 3º: “The present generations should strive to ensure the maintenance
and perpetuation of humankind with due respect for the dignity of the human person. Consequently, the
nature and form of human life must not be undermined in any way whatsoever.” Art. 6º: “The human genome,
in full respect of the dignity of the human person and human rights, must be protected and biodiversity
safeguarded. Scientific and technological progress should not in any way impair or compromise the
preservation of the human and other species.”
Essas disposições estão igualmente no Art. 225 da CF: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações,“ e, para isso,
dentre outros pontos, incumbe ao Estado “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético ” e “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”. Esse artigo da CF é que foi regulamentado através da LF11105.
– Grifos nossos Como fundamento e referência veja: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 225-caput,
225, §1º, I, e 225, §1º V, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm>, visitado: 28/09/2021.
170 O Art. 20 da LF11105 dispõe acerca da necessidade de indenização ou reparação integral dos danos
causado: “os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua
indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa”. Aqui, “o princípio da

responsabilidade, em ampla significação, revela o dever jurídico em que se coloca a pessoa, a fim de satisfazer
a obrigação convencionada ou suportar as sanções legais a ela impostas.” (in, DE SÁ, Maria de Fátima e

NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Clonagem Humana. Págs.265-275 (in, Nos limites da vida: Aborto,
Clonagem Humana e Eutanásia sob a Perspectiva dos Direitos Humanos. Coordenadores Daniel Sarmento e
Flavia Piovesan. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007), pág.267).
Porém, para danos dessa natureza com potencial social e de massa, a maior proteção e precaução viria
através da seguridade social ou privada, da coletivização dos riscos (in, PORTO, Isabel Cristina Borjes,
GOMES, Tais Ferraz e ENGELMANN, Wilson. Responsabilidade Civil e Nanotecnologias. São Paulo: Atlas,
2014, pág.133: Os autores, ao tratarem dos riscos da nanotecnologia e da precaução à vida, entendem que
“na realidade, gestão de risco, através da utilização de uma seguridade social ou privada, será uma medida
de precaução às vítimas e àqueles que colocam a nanotecnologia a disposição da sociedade.”). Nesse sentido
Ancona Lopes apud PORTO, Isabel Cristina Borjes, GOMES, Tais Ferraz e ENGELMANN esclarece que “a

doutrina da socialização dos riscos tem fundamento ético na solidariedade social como necessidade de
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[26]. Importante proteção, ainda, é no Brasil, serem os danos ao meio ambiente
imprescritíveis.171
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[27]. Daí a necessidade de se ter uma precaução maior com relação ao uso de
tecnologias que podem levar a uma alteração da própria espécie humana, a um
enfraquecimento das relações sociais e a uma coisificação da pessoa.

[28]. Importante ressaltar que a matéria, tanto a nível tecnológico, quanto a nível
legislativo, está em constante evolução,172 razão pela qual os pontos acima levantados
reparação integral de todos os danos. Há de se proteger as vítimas. Os riscos criados não se consideram mais
simples riscos individuais. São riscos sociais e não é justo que os homens respondam por eles individualmente
(...) A socialização dos riscos tem com pilares o seguro social e o seguro privado de responsabilidade (...) Mas
a verdadeira ‘socialização dos riscos’ é aquela na qual há a difusão do seguro obrigatório e a criação de
fundos estaduais ou também de fundos que, além das reservas provindas do Poder Público, se mantem com
a contribuição financeiras das empresas que mais expõem a riscos a sociedade. Sem a adoção geral o seguro
obrigatório é impossível falar-se em “socialização dos riscos,” (...) [O] desenvolvimento da ciência e da
tecnologia é imprevisível. Não sabemos a que tipos de riscos estamos e estaremos expostos. A incerteza é a
única certeza.”” (in, PORTO, Isabel Cristina Borjes, GOMES, Tais Ferraz e ENGELMANN, Wilson.
Responsabilidade Civil e Nanotecnologias. São Paulo: Atlas, 2014, pág.135).
Por fim, Graziella Trindade Clemente e Nelson Rosenvald ao tratarem dos riscos da edição gênica, ensinam
que ela “por caracterizar atividade complexa e com elevado potencial de riscos desconhecidos envolvidos,
adequa-se ao contexto de “sociedade de risco ””; com isso, os deveres de cuidado e proteção deveriam ser
maiores e uma forma de dar mais segurança às atividades de risco, e proteção e garantia de reparação à
vítima, seria o “seguro, social amplo e universal – gerido pelo poder público – ou privado obrigatório”, não
podendo se desprezar ainda, complementam, o “seguro facultativo” (CLEMENTE, Graziella Trindade e
ROSENVALD, Nelson. Edição Gênica e os Limites da Responsabilidade Civil, págs.235 a 261 (in, GODINHO,
Adriano Marteleto et al. Responsabilidade Civil e novas tecnologias. Coordenado por Guilherme Magalhães
Martins e Nelson Rosenvald. Indaiatuba SP: Editora Foco, 2020).
171 BRASIL. STF. RE 654833. Relator Min Alexandre de Moraes (Tribunal Pleno). Data da Decisão:
20/04/2020. DJe: 24/06/2020. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.TEMA 999.

CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. (...). Afirmação de tese segundo
a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental .” – Grifos nossos 172 A matéria está em constante evolução. Na doutrina, na jurisprudência e na legislação. Quanto à
legislação, por exemplo, inúmeros Projetos de Lei já foram apresentados com relação ao tema de Reprodução
Assistida no Brasil. Por exemplo, em pesquisa realizada no PORTAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS, visitado:
22/03/2020, <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>, pesquisando o
tema “Reprodução Assistida”, foram encontrados 31 Projetos de Lei naquela data em TRAMITAÇÃO.
Merecem destaque aqui os seguintes: (a). Projeto de Lei 5768/2019, estabelecendo que no uso da gestação
por substituição presume-se mãe aquela que forneceu o material genético ou que se valeu dessa técnica de
reprodução assistida; (b). Projeto de Lei 9403/2017, estabelecendo que tem direito à herança os filhos
nascidos, concebidos ou gerados após a morte do autor da herança por meio de inseminação artificial, na
qual tenha havido a concordância previa dos cônjuges ou companheiros; (c). Projeto de Lei 7880/2017,
permitindo “a implantação de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro com intuito de doação
de células ou tecidos para utilização terapêutica em irmão”; (d). Projeto de Lei 121/2015, incluindo a cobertura
da inseminação artificial nos contratos de Planos de Saúde; (e). Projeto de Lei 4726/2012, prevendo a
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apenas indicam, no momento atual, as possibilidades, cuidados e preocupações com
relação à dignidade da pessoa humana e proteção da herança futura do meio ambiente.
[4]. CONCLUSÃO
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A humanidade está realmente próxima de dar um grande salto no “escuro” com
relação a sua evolução, e esse salto passa pela reprodução e pela capacidade de
“otimização” da espécie, com benefícios para uns,173 e enormes riscos para todos.
Esse novo ser nascido “encomendado”, com características definidas previamente
por quem o encomendou, gestado fora do ventre de uma mulher, em clínicas ou serviços
especializados, no País ou no exterior, acompanhado por sensores, para se ter a garantia
cobertura pelos Planos de Saúde da reprodução assistida; (f). Projeto de Lei 115/2015, apensado ao PL
4892/2012, “instituindo o Estatuto da Reprodução Assistida, para regular a aplicação e utilização das técnicas
de reprodução humana assistida e seus efeitos no âmbito das relações civis sociais ”; (g). Projeto de Lei
4725/2012, incluindo expressamente na Lei 9263/1996 que a reprodução assistida é de cobertura pelo SUS;
(h). Projeto de Lei 7701/2010, dispondo sobre as condições para uso post mortem de sêmen do marido ou
companheiro; (i). Projeto de Lei 4686/2004, garantindo ao gerado por reprodução assistida o direito ao
conhecimento da origem genética, bem como disciplinando a sucessão e o vínculo parental; e, (j). Projeto de
Lei 6296/2002, proibindo “a fertilização de óvulos humanos com material genético proveniente de células de
doador do gênero feminino.” Na Jurisprudência, uma decisão a ser apontada é aquela no RESP 1437773
(disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/ docs_ internet/informativos/anuais/informativo_anual_2016.pdf, em
que foi Relator Min Og Fernandes e na qual se discutia se a mãe biológica, no caso de inseminação artificial
em barriga de aluguel, teria, ou não, direito à licença maternidade, “a autora é, efetivamente, mãe biológica,

não importa se a fertilização foi “in vitro” ou com “barriga de aluguel”. Os filhos são sanguíneos e não
adotivos. A autora faz jus à licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o que se justifica,
sobretudo, por serem 3 (três) os filhos”.

Recentemente o CFM publicou a Resolução 2294 que “adota as normas éticas para a utilização das técnicas

de reprodução assistida – sempre em defesa do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princípios
éticos e bioéticos que ajudam a trazer maior segurança e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos,
tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos brasileiros (...)” Brasil. CFM Resolução

2294/2021. Disponível em < https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/ resolucoes /BR/2021/2294>,
visitado: 26/09/2021.
173 GODINHO, Adriano Marteleto, DA SILVA, Raquel Katllyn Santos e CABRAL, Gabriel Oliveira, após
esclarecerem que o transumanismo busca promover o aperfeiçoamento do homem “ a partir do uso da
ciência e da tecnologia, seja pela via da biotecnologia, da nanotecnologia e/ou da neurotecnologia ”, ensinam
que tais técnicas, “se empregadas (...) podem contribuir positivamente com a sociedade ”, e citam dois casos:
um homem tetraplégico que voltou a andar, mediante o uso de um exoesqueleto; e o caso de um homem
que não via cores e que passou a vê-las, mediante a inserção “ de um sensor em seu próprio cérebro, através
do qual, mediante o auxílio de uma câmera, passou a conseguir interpretar variados tons de cor.” Ou seja “se

bem empregadas as tecnologias disponíveis, as propostas do movimento transhumanista (...) podem
contribuir positivamente com a sociedade.” (GODINHO, Adriano Marteleto DA SILVA, Raquel Katllyn Santos

e CABRAL, Gabriel Oliveira, Transhumanismo e as novas fronteiras da responsabilidade civil, págs. 1 a 18
(in, Responsabilidade civil e novas tecnologias. Coordenado por Guilherme Magalhães Martins e Nelson
Rosenvald. Indaiatuba SP: Editora Foco, 2020).
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de saúde, ou de um bom resultado ou de um bom “produto”, seria, ainda assim, uma
pessoa humana, dotada de dignidade e passível de proteção, como todo e qualquer outro
ser humano.
Entretanto, caso haja a massificação do procedimento, para além daquelas
situações nas quais o procedimento seria um meio para curar ou evitar as consequências
de uma determinada doença, ou para possibilitar a reprodução de quem, por algum
motivo, não possa constituir a sua família, caminhar-se-ia para a coisificação da pessoa e
para consequências ambientais imprevisíveis, rompendo a linha de evolução natural da
espécie humana.
Repita-se, não se deve ter medo das novas tecnologias, mas se deve ter cautela,
na medida em que não se é possível conhecer seus efeitos desde o seu início; como dito
antes: as vezes somente o tempo dará as respostas.
Daí a necessidade de se ter um cuidado maior, adotando-se o princípio da
precaução com relação ao uso de tais tecnologias.

Finalmente, esperando ter alcançado nessas breves linhas o objetivo dessa sucinta
análise., é importante ressaltar que a inteligência do Homem se mostrará na sua plenitude
quando usada para preservar o Homem e a natureza que o embala e protege.
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Resumo: O presente Artigo tem como objetivo analisar e descrever os possíveis impactos
trazidos pelo fenômeno conhecido como “Ativismo Judicial”. Para alcançar o objetivo de
pesquisa, optou-se pelo uso da metodologia descritiva, quanto aos fins, já quanto aos
meios é uma pesquisa documental e bibliográfica, do tipo qualitativo. No curso da
investigação, foram abordados temas relativos ao sistema denominado de “ check and
balances”, com vistas auxiliares na compreensão do entendimento do tema central, objeto
de investigação – Ativismo Judicial – ao final é apresentada asconsiderações finais, bem
como as referências que deram suporte a presente investigação.
Palavras-chave: Ativismo Judicial. “check and balances”. Tripartição dos Poderes.
Abstract: This article aims to analyze and describe the possible impacts brought about by
the phenomenon known as “judicial activism”. To achieve the research objective, we opted
for the use of descriptive methodology, when the ends, as far as the means is concerned,
are documentary and bibliographic research, of a qualitative type. In the course of the
investigation, topics related to the system called “check and balances” were approached,
with a view to assist in understanding the understanding of the central subject matter of
investigation - judicial activism - at the end the final considerations are presented, as well
as the references they gave support thisinvestigation.
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INTRODUÇÃO
A presente investigação tem por finalidade analisar e descrever o fenômeno
conhecido como Ativismo Judicial e seus impactos no âmbito do mundo jurídico e da
sociedade. Atualmente é possível verificar que o judiciário brasileiro se tornou o “centro
das atenções em todo território nacional”. Sendo inclusive discutido na literatura jurídica
a (im) possibilidade de ofensa ao sistema de freios de contrapesos, uma vez que, o
Supremo Tribunal Federal (STF) vem se tornando cada vez mais “ativo” em suas decisões
que afetam direta e indiretamente toda a sociedade, sendo taxado inclusive de estar
legislando em suas decisões.
Nos últimos anos tiveram decisões que geraram grandes repercussões e
polêmicas, tais decisões causaram um grande “alvoroço”, pois grande parte dos juristas
passou a discutir a legitimidade do STF para julgar e fixar entendimento acerca de
determinados assuntos.

Neste contexto, o presente artigo tem como problema de pesquisa a seguinte
indagação: quais são os possíveis impactos trazidos pelo “Ativismo Judicial”?
Para alcançar o objetivo da pesquisa e responder à pergunta relativa ao problema
supracitado, optou-se pelo uso da metodologia descritiva, quanto aos fins, já quanto
aos meios é uma pesquisa documental e bibliográfica, do tipo qualitativo.
Assim, em um primeiro momento é abordado como surgiu esse fenômeno, qual
é a sua característica, sua finalidade e sua forma de aplicabilidade em nosso sistema
jurídico brasileiro. Em seguida é apresentado um breve contexto histórico, onde é
apontada a sua origem, como chegou ao Brasil e aos tribunais, os pontos positivos e
negativos e os cuidados que devem ser adotados.
Já no segundo momento será estudado sobre a teoria da tripartição dos poderes,
embasado no art. 2° da Constituição da República (1988) que estabelece: “São poderes
da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e Judiciário”.
Este princípio será abordado no curso da investigação em dois momentos, o
primeiro, será descrito o seu surgimento, ainda será apresentado a suas diversas
acepções no curso da história até a sua recepção no ordenamento jurídico brasileiro.
No segundo momento, serão apresentadas as funções típicas e atípicas de cada
esfera, juntamente com a teoria anglo-saxã denominada de “check and balances”,
conhecida como freios e contrapesos, característica do Estado Democrático de Direito.
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Ainda, serão apresentados exemplos do denominado fenômeno “Ativismo
Judicial” no Supremo Tribunal Federal, e como essas decisões tem potencialidade de
afetação no ordenamento jurídico brasileiro e na vida em sociedade. Por fim, são
apresentadas as considerações finais, seguidas das referências que deram suporte a
presente investigação.
ATIVISMO JUDICIAL
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Primordialmente há de se ressaltar que este fenômeno não é uma criação
brasileira, surgiu nos Estados Unidos, em meados de 1950, e que permanece até hoje.
Segundo Barroso (2012, p.07) ao abordar os aspectos históricos do ativismo judicial:
As origens do ativismo judicial remontam à jurisprudência norte
americana. Registre- se que o ativismo foi, em um primeiro
momento, de natureza conservadora. Foi na atuação proativa da
Suprema Corte que os setores mais reacionários encontraram
amparo para a segregação racial (Dred Scott v. Sanford, 1857) e
para a invalidação das leis sociais em geral (Era Lochner, 19051937), culminando no confronto entre o Presidente Roosevelt e a
Corte, com a mudança da orientação jurisprudencial contrária ao
intervencionismo estatal (West Coast v. Parrish, 1937). A situação
se inverteu completamente a partir da década de 50, quando a
Suprema Corte, sob a presidência de Warren (1953-1969) e nos
primeiros anos da Corte Burger (até 1973), produziu jurisprudência
progressista em matéria de direitos fundamentais, sobretudo
envolvendo negros (Brown v. Board of Education, 1954), acusados
em processo criminal (Miranda v. Arizona, 1966) e mulheres
(Richardson v. Frontiero, 1973), assim como no tocante ao direito
de privacidade (Griswold v. Connecticut, 1965) e de interrupção
da gestação (Roe v. Wade, 1973).
Segundo Martins (2018, p.172), “[...] o ativismo judicial significa atribuição
constitucional que possui o Poder Judiciário de viabilizar o exercício de direitos
constitucionalmente assegurados, mas que estejam sendo inviabilizados por omissões
inconstitucionais normativas ou governamentais do Poder Executivo ou Legislativo”.
Neste sentido, é possível entender que Constituição Federal dá autoridade ao Poder
Judiciário de fazer o controle em abstrato e concreto da aplicação da “Norma”, por meio
da decretação de incompatibilidade de leis ou atos normativos junto ao texto
normativo, o que não é uma mera “criação de jurisprudência”, mas sim uma forma
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de alcançar os princípios inerentes àadministração pública estampados no caput do art.
37°, da CRFB/88.
Há um crescente costume de que, cada vez mais questões correlacionadas em
âmbito social são transportadas a um nível constitucional, na certeza de que decisões
do judiciário serão mais consagradas. De acordo com Ribamar (2010, p.22) “A primeira
hipótese é a de que o ativismo judicial advém da crescente demanda por
pronunciamento judicial quanto às questões políticas”.
Ainda sobre o tema, Ribamar (2010, p. 24), aborda outra hipótese ao afirmar que
o “ativismo judicial decorre do descrédito do Poder Legislativo”. Ou seja, na visão do
autor o Poder Legislativo não atende as expectativas da sociedade, restando ao
judiciário suprir as demandas reprimidas apresentadas a ele.
Já em uma terceira hipótese apresentada pelo autor supracitado (2010, p.25), este
expõe o seguinte: “o ativismo judicial permite a realização de um maior controle pela
sociedade da ética na política”. Frente a esta afirmação é relevante ressaltar que a “ética”
vem sendo debatida em todos os âmbitos de atuação do Poder Público.Nesta espreita,
a forma de interpretação e argumento expostos na decisão torna-se um grande aliado
para verificar a questão da ética na política, para que as questões abalizadamente sejam
levadas a Suprema Corte para decisão de tal matéria.
Ainda seguindo a linha de raciocinio de Ribamar (2010, p.26), este afirma que”o
voluntarismo dos membros do Poder Judiciário na tomada de decisões políticas está na
origem do ativismo judicial”.
O aumento do controle judicial sobre a atividade política no Brasil têm tido uma
ampla discussão no meio acadêmico, o ativismo judicial não é um episódio de
acontecimento, o ativismo judicial é uma atitude, é um modo proativo e amplificador
para interpretar a Constituição Federal (1988), inclusive para leva-lá à situações que não
foram apreciadas pelo legislador. Segundo Viaro (2018, p.248):
O ativismo judicial é preponderantemente comportamental, ou
seja, decorre principalmente da vontade do órgão jurisdicional em
substituir o ordenamento tal como desenhado, por um
ordenamento tal como por ele idealizado, o que pode levar tanto
à reconfiguração dos limites da atuação judicial em relação às
demais esferas quanto à ressignificação das normas de direito
materiais e processuais trazidas no ordenamento no momento de
sua aplicação pelo órgão jurisdicional.

206

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

“Nesse sentido, quanto maior a possibilidade de se discutir, no
âmbito judicial, a adequação ou não da ação governamental lato
sensu com relação aos ditames constitucionais, maior será o grau
de judicialização”; enquanto isso, o ativismo judicial liga-se à
resposta que o Judiciário oferece à questão objeto de
judicialização, o que, no caso específico, representa “um tipo de
decisão na qual a vontade do julgador substitui o debate político
(seja para realizar um pretenso ‘avanço’ seja para manter o status
aquo)”.
Portanto, existem algumas maneiras de manifestação do ativismo judicial, o
judiciário atribui uma nova interpretação a norma constitucional. Que foi o que ocorreu
quando o supremo impôs a fidelidade partidária (2015), aos parlamentares dizendo que
quem mudasse de partido “perderia” o mandato, essa norma não está escrita em lugar
nenhum, mas o supremo interpretou o princípio democrático e a ideia de
representatividade política para dizer que quem é eleito por um partido, não pode
mudar de partido. Também é uma atuação proativa e, portanto, ativista quando o STF
declara uma lei inconstitucional fora daquelas situações de manifesta e inequívoca
inconstitucionalidade como o STF. Segundo Barroso (2012, p.6):
O ativismo judicial pode se manifestar das seguintes maneiras:
1.Aplicação direta da Constituição a situações não expressamente
contempladas em seu texto e independentemente de
manifestação do legislador ordinário;
2.Declaração de inconstitucionalidade de atos normativos
emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que
os de patente e ostensiva violação da Constituição;
3.Imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público,
notadamente em matéria de políticas públicas.
A atuação do ativismo judicial se dá por uma forma mais proativa, expansiva ou
ativista quando o poder judiciário interfere eventualmente com políticas públicas
determinando a realização de obras de saneamento ou determinando o fornecimento
de medicamentos ou a adoção de alguma medida de proteção ambiental. Portanto,
arrematando essa questão do ativismo judicial, ele depende da judicialização. Segundo
Barroso, (2012 p.6):
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A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais
ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação
dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio
de diferentes condutas, que incluem:

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não
expressamente contempladas em seu texto e independentemente
de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do
legislador, com base em critérios menos rígidos que os de
patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em
matéria de políticas públicas.
Segundo a clássica doutrina de Silva, (1998, p.81) acerca da eficácia e
aplicabilidade das normas constitucionais: a) normas de eficácia plena; b) normas de
eficácia contida; e c) normas de eficácia limitada ou reduzida:
Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a
entrada em vigor da constituição, produzem todos os seus efeitos
essenciais (ou tem a possibilidade de produzi-los), todos os
objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este criou,
desde logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo
direta e imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto.
O segundo grupo também se constitui de normas que incidem
imediatamente e produzem (ou podem produzir) todos os efeitos
queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitam manter
suas eficácias contidas em certos limites, dadas as circunstâncias.
Ao contrário, as normas do terceiro grupo são todas as que não
produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos
essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo,
não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso
bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro
órgão do Estado.

Partindo dessa premissa, o intérprete da lei sucederá o adequado sentido quanto
à eficácia da norma plena, contida ou limitada. Cabe ao leitor estabelecer que tipo de
preceito regulamente a eventual demanda ou conflito jurídico.
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Pode-se analisar que não há complexidade nas normas de eficácia plena ou de
eficácia contida, não há precisão da intervenção ou de uma interpretação do judiciário.
A intervenção judicial se exerce nas hipóteses de eficácia de normalimitada ou reduzida,
cabendo o judiciário dar uma interpretação. Segundo Viaro (2018, p.240):
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A dimensão metodológica do ativismo relaciona-se com o “modo
de interpretar os dispositivos constitucionais ou legais,
expandindo ou reduzindo os significados para além ou aquém
dos sentindo mais imediatos e compreensíveis, e, às vezes, até
mesmo contra esses sentidos”, lançando-se a participar ativa e
criativamente na construção da ordem jurídica.
Esses sentidos de expansão é uma forma do direito acompanhar a sociedade que
anda a passos largos e suprir demandas, dando ênfase nos princípios fundamentais da
pessoa. Já a dimensão processual segundo Viaro (2018, p.241):
A dimensão processual, por sua vez, é revelada pelo alargamento
do campo de aplicação e da utilidade dos processos
constitucionais postos à sua disposição, sobretudo pela
ampliação das hipóteses de cabimento das ações e dos recursos,
bem como de seus efeitos, o que, quando realizado pelas
instâncias superiores, acaba imprimindo consequências também
sobre a liberdade de atuação das instâncias ordinárias.
É uma extensão da interpretação dos juízes de decisões superiores queacabam
sendo um espelho e tendo por consequência uma extensão da norma constitucional
nas instâncias comum. Decisão proferida pela suprema corte, reflete, por conseguinte a
todo ordenamento jurídico brasileiro, sendo ele o topo da pirâmidedo judiciário, tendo
plena eficácia constitucional. A dimensão estrutural segundo Viaro (2018, p.241):
Mostra-se pela interferência constante ou incisiva dos juízes e
tribunais sobre as decisões prévias tomadas pelos agentes dos
demais poderes, ou, ainda, pela interferência dos juízes e tribunais
nessas decisões e de como eles vem atuando livremente e áreas
tradicionalmente ocupadas apenas pelos demais atores políticos.
Essa dimensão por sua vez, devido às diversas interferências, apresenta maneiras
de contenção em decisões além de sua forma de interpretação no texto constitucional
que o judiciário acomete.
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O poder judiciário deixou de ser um mero repetidor de leis, pois antes só repetia
e aplicava as leis aprovadas no parlamento.
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Ele pode ser caracterizado por três importantes marco, o primeiro episódio
segundo Barroso (2017, p.3) “O marco histórico do novo direito constitucional, na
Europa continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha
e na Itália”.
No Brasil, houve um processo de redemocratização e promulgação da
constituição, onde tornou-se o primeiro marco para o acolhimento da teoria
neoconstitucionalista. Segundo Barroso (2017, p.4):
No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional se
deu, igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do país,
por ocasião da discussão prévia, convocação, elaboração e
promulgação da Constituição de 1988. Sem embargo de
vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu texto, e da
compulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a
Constituição foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida, a
travessia do Estado brasileiro de um regime autoritário,
intolerante e, por vezes, violento para um Estado democrático de
direito.
Já em seu segundo marco, descreve Barroso (2017, p.5):
“O marco filosófico do novo direito constitucional é o póspositivismo. O debate acerca de sua caracterização situa-se na
confluência das duas grandes correntes de pensamento que
oferecem paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e
o positivismo”.
No entendimento de Barroso (2017, p.5). “O jusnaturalismo moderno,
desenvolvido a partir do século XVI, aproximou a lei da razão e transformou-se na
filosofia natural do Direito. Fundado na crença em princípios de justiça universalmente
válidos”. Já o pós-positivismo é aquele posto pelos homens. Conforme Barroso (2017,
p.5):
O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não
despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral
do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A
interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser
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inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar
voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais.
No seu terceiro marco, tem-se o teórico, como relata Barroso (2017, p.10):
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No plano teórico, três grandes transformações subverteram o
conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito
constitucional: a) o reconhecimento de força normativa à
Constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o
desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação
constitucional.
Surgindo desta realidade um novo papel ao judiciário, a de interpretação,
reduzindo assim o legislativo, conferido ao poder judiciário. Essa força permite que o
judiciário aplique a interpretação, com decisões de caráter político em demandas sociais
(saúde, educação etc...).

E por fim a teoria contramajoritária, este princípio majoritário deve ser exposto
de modo a garantir que não somente a vontade da maioria, mas também as vontades
das minorias sejam superiores pelo Estado. Para Cambi (2009, p. 210) o princípio
contramajoritária exerce como gênero de exclusão ao princípio majoritário, visto que
busca impossibilitar que a maioria se extrapole pela via democrática deturpando os
valores constitucionais e oprimindo as minorias.
O controle judicial de constitucionalidade e o princípio contramajoritária estão
ratificados pela Constituição e pelo poder da soberania popular uma vez que operam
em favor destas, mas contra as maiorias produzindo quando necessário. Segundo
Barroso (2010, p.89 e 90):
Os motivos pelos quais a Constituição limita as maiorias atuais
ensina: [...] A Constituição de um Estado democrático tem duas
funções principais. Em primeiro lugar, compete a ela veicular
consensos mínimos, essenciais para a dignidade das pessoas e
para o funcionamento do regime democrático, e que não devem
poder ser afetados por maiorias políticas ocasionais. [...] Em
segundo lugar, cabe à Constituição garantir o espaço próprio do
pluralismo político, assegurando o funcionamento adequado dos
mecanismos democráticos. [...] A Constituição não pode, não deve
e nem tem a pretensão de suprimir a deliberação legislativa
majoritária. [...]
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Na visão de Cambi (2009, p.205):
Em uma sociedade justa e bem ordenada, as leis não podem
comprometer a realização dos direitos fundamentais. Sendo tais
direitos fundamentais trunfos contra a maioria, não poderia essa
maioria, mas um órgão independente e especializado deveria ter
a competência para verificar a existência de ações ou omissões
contrárias à Constituição. A jurisdição constitucional representa a
grande invenção contramajoritária, na medida em que serve de
garantia dos direitos fundamentais e da própria democracia. Caso
contrário, se a jurisdição constitucional não existisse ou não
detivesse os poderes que tem, ficando a maioria democrática na
incumbência de afirmar a prevalência concreta de direitos em
colisão, ter- se-ia que negar a ideia de que os direitos
fundamentais são trunfos contra a maioria e questionar a própria
razão de ser dos mesmos direitos fundamentais. [...]
Acerca do princípio contramajoritária, nas palavras de Barroso (2010, p. 90):
O STF pode e deve fazê-lo para defender as regras do jogo
democrático e os direitos fundamentais. Quanto ao papel
representativo, foi com essa atribuição que a corte decidiu casos
como o de uniões homoafetivas, interrupção da gestação de fetos
anencefálicos e mesmo na proibição do nepotismo. À falta de
atuação legislativa para atender essas demandas da sociedade,
coube ao STF, interpretando princípios constitucionais, formular
as respostas constitucionalmente adequadas, afirmou. Esta é uma
competência que deve ser exercida com parcimônia, frisando que
‘onde houver um direito fundamental em questão ou um interesse
relevante da sociedade, o tribunal não pode se omitir’.
Atos de omissões como esses fez com que o Supremo Tribunal Federal decidisse
a criminalização da homofobia, conhecido como o Ato de Omissão número 26,
contrariando direitos fundamentais em questão e a omissão do Congresso Nacional,
então o Supremo não se omitiu sobre esse direito à minoria. Eis o pensamento de Streck
(2009, p.18 e 19):

Se compreendesse a democracia como a prevalência da regra da
maioria, poderse-ia afirmar que o constitucionalismo é
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antidemocrático, na medida em que este “subtrai” da maioria a
possibilidade de decidir determinadas matérias, reservadas e
protegidas por dispositivos contramajoritários. O debate se
alonga e parece interminável, a ponto de alguns teóricos
demonstrarem preocupação com o fato de que a democracia
possa ficar paralisada pelo contramajoritarismo constitucional, e,
de outro, o firme temor ,de que, em nome das maiorias, rompa-se
o dique constitucional, arrastado por uma espécie de retorno a
Rousseu.
TRIPARTIÇÃO DOS PODERES
Aristóteles foi o primeiro que ajudou na construção da Tripartição dos Poderes.
Aristóteles (382 – 322 a.C) O sinal que deixa, acha-se em sua obra “A Política”. Nessa
obra, o filósofo afirma que:
Em todo governo, existem três poderes essenciais, cada um dos
quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais
conveniente. Quando estas três partes estão bem acomodadas,
necessariamente o governo vai bem, e é das diferenças entre estas
partes que provêm as suas. Aristóteles, (1991, p. 113).
Aristóteles começou a analisar como funcionava o Estado, e percebeu que
naquela época tinha a existência de três aplicabilidades distintas exercidas pelo rei, era
o rei que fazia o papel de legislar, julgar e aplicar as leis.
Segundo Lenza, (2017 p.585) “dessa forma, Aristóteles contribuiu no sentido de
identificar o exercício de três funções estatais distintas, apesar de serem exercidas por
um único órgão.”
Já o filósofo francês Montesquieu em sua obra “O espírito das leis” (ed. 9º de
2008) percebeu que Aristóteles de fato tinha razão, mas em sua época constatou que
o Estado era mais na pessoa externa, exercendo três funções. Essas funções agora são
independentes e autônomas entre sim, formalizando assim a aprimorarão da Teoria.
Funções essas que são chamados de Executivo, Legislativo e Judiciário.
FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS DOS PODERES
Consoante disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
artigo 2º “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”. O poder é um atributo do Estado, exercendo função de modo
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que o Estado manifeste a sua vontade, através de órgãos e instrumentos para se valer
e exercitar as suas funções.
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Bonavides (2003, p.86) entendeu-se que a independência dos poderes é:
“assegurar que não haja submissão entre nenhum dos poderes, ou seja, um poder não
se curva à vontade do outro”. Miranda (2000, p.08/09) ao comentar sobre a teoria da
tripartição elucida que:
No primeiro sentido, a função traduz um determinado enlace
entre a sociedade e o Estado, assim como um princípio (ou uma
tentativa) de legitimação do exercício do poder. A crescente
complexidade das funções assumidas pelo Estado – da garantia
da segurança perante o exterior, da justiça e da paz civil à
promoção do bem-estar, da cultura da defesa do ambiente –
decorre do alargamento das necessidades humanas, das
pretensões de intervenção dos governantes e dos meios de que
se podem dotar; e é ainda uma maneira de o Estado ou os
governantes em concreto justificarem a sua existência ou a sua
permanência no poder. No segundo sentido, a função – agora
não tanto algo de pensado quando algo de realizado – entronca
nos atos e atividades que o Estado constantemente, repetida e
respeitavelmente, vai desenvolvendo, de harmonia com as regras
que condicionam e conformam; define- se através das estruturas
e das formas desses atos e atividades; e revela-se indissociável da
pluralidade de processos e procedimentos, de sujeitos e de
resultados de toda a dinâmica jurídico-pública. No primeiro
sentido, a função não tem apenas que ver como Estado enquanto
poder; tem também que ver com o Estado enquanto comunidade.
Tanto pode ser prosseguida só pelos seus órgãos constitucional
ou legalmente competentes e por outras entidades públicas
variáveis de complementaridade e subsidiariedade (tudo
dependendo das concepções dominantes e da intenção global do
ordenamento). No segundo sentido, a função não é outra coisa
senão uma manifestação específica do poder político, um modo
tipizado de exercício do poder, e carece de ser apreendida numa
tríplice perspectiva-material, formal e orgânica. (Miranda, 2000,
p.08/09).
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Outro ponto de vista tem Mello (2005, p.25), ao analisar funções sobre as esferas
destaca que “a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse
público, mediante o uso de poderes instrumentalmente necessários conferidos pela
ordem jurídica”.
Executivo
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É uma das funções que decorre do poder do Estado, poder esse previsto na
Constituição da República Federativa Do Brasil/88 em seu artigo 1° parágrafo único:
“todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta constituição. ”
Administrar: Chefia de Estado: exercendo a função de chefe de Estado, no caso
do Brasil, pela adoção do modelo presidencialista. Quem exerce tal poder é o Presidente
da República, chefiando o Brasil internacionalmente.
Chefia de Governo: O Presidente também exerce a chefia de governo no cenário
nacional, sendo a figura de chefe máxima do nosso país.
O Chefe de Estado tem deveres e competências denominadas como “atos da
Administração”, são atos de gestão, cuidados da própria estrutura da administração
pública, disposta no artigo 37° da Constituição Federal.
Essa função é dividida em três campos: Federal, Estadual e Municipal. No âmbito
federal tem-se a figura do Presidente da República e seus auxílios dos Ministros de
Estado- artigos 76° e 77° CRFB/88;
Já no âmbito Estadual tem-se a figura do Governador do Estado-Membro,
também elencado no artigo 77°/CRFB/88 demonstrado acima. No âmbito Municipal é
chefiado pelo respectivo Prefeito.
Art. 29°. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
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I - Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para
mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo
realizado em todo o País;174
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Já no âmbito Distrital, por ser uma figura caracterizada como híbrida, tem-se a
competência ou finalidade como município e Estado-membro, dito isso, aplica-se as
funções do artigo 29° combinado com 77° da Constituição Federal (1988).
Legislar: Disposto no artigo 62° da Constituição Federal: “Em caso de relevância
e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”. Ou seja, a criação de
uma Medida Provisória é então somente do Presidente da República, exercendo assim
uma função de origem legislativa. Julgar: É atividade atípica do executivo julgar litígios
tributários, como exemplo o C.A.R.F. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e o
P.A.D (Processo Administrativo Disciplinar).
Legislativo
É a função da criação de Leis/Normas, interpretado em três Campos: Federal,
Estadual e Municipal. No âmbito federal, segundo Lenza (2017, p.541):
Assim, diz-se que no Brasil vigora o bicameralismo federativo, no
âmbito federal. Ou seja, o Poder Legislativo no Brasil, em âmbito
federal, é bicameral, isto é, composto por duas casas a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, a primeira constituída por
representantes do povo e a segunda, por representantes dos
Estados-Membros e do Distrito Federal, adjetivando, assim, o
nosso bicameralismo, que é o do tipo federativo.
Para se candidatar ao cargo de Deputado a idade mínima é de 21 anos, a Câmara
é composta por 513 deputados, representando o povo, e o Senado Federal composta
por 81 Senadores, representando a unidade federativa, idade mínima 35 anos.
No âmbito estadual, segundo Lenza (2017, p.541) “É exercido pelaAssembleia
Legislativa, composta pelos Deputados Estaduais, também representando o povo do
Estado-Membro”. Já no âmbito municipal: O legislativo municipal é exercido pela
Câmara Municipal, composta por vereadores, representando o povo de seu respectivo
174 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acessado 21 de
março de 2021.1
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município, sua função atípica: Julgar e Administrar. Julgar: Artigo 52°, Constituição
Federal:
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Compete privativamente ao Senado federal: - processar e julgar o
Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos
crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Processar e
julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do
Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o
Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;
Esse artigo discorre sobre processar e julgar as autoridades de outras esferas
crimes de responsabilidade; Administrar:
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)[...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações.
Nesta hipótese o legislativo faz o processo de licitação, decorrente do poder de
administrar exercido pelo executivo.
Judiciário
Sua função típica jurisdicional é julgar os casos concretos aplicando a lei para
garantir os nossos direitos. Segundo Lenza, (2013, p.763):
Na jurisdição contenciosa, por regra existirá uma pretensão
resistida, insatisfeita. A partir do momento que essa pretensão não
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é pacificamente resolvida pelo suposto causados da insatisfação,
quem entender-se lesado poderá “bater” às portas do Judiciário,
que, substituindo a vontade das partes, dirimirá o conflito,
afastando a resistência e pacificando com a justiça.
Estrutura do Poder Judiciário: O Judiciário é formado pela justiça Comum e
Especial. A Justiça Comum é composta por Justiça Estadual e Federal tendo como
matérias cível, penal. A Justiça Especial é composta por matérias do Trabalho, Eleitoral
e Militar. Sua função atípica se dá como Administrar e Legislar Administrar: artigo 96°,
inciso I, alínea F da Constituição Federal.
É um exemplo em que o judiciário exerce uma função atípica de administrar,
competência esta do que executivo. Legislar: Constituição da República Federativa do
Brasil (1988) “artigo 96°, inciso I, alínea A- o Judiciário ao elaborar seus regimentos
internos, ele exerce a sua função atípica, exercida pelo legislativo”.
Garantias do Poder Judiciário
O Judiciário goza de garantias, assegurando a livre decisão, dito isso ao
conceituar as garantias segundo Lenza (2017, p.781):
As garantias atribuídas ao Judiciário assumem importantíssimo
papel no cenário da tripartição de Poderes, assegurando a
independência desse orgão, que poderá decidir livremente, sem
abalar com qualquer tipo de questão que venha dos outros
Poderes.
O poder Judiciário tem-se autonomia financeira, conforme o artigo 99°, caput da
Constituição Federal, à autonomia administrativa e a financeira. “Art. 99°. Ao Poder
Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. ” (BRASIL, 1988). Segundo
Lenza (2017, p.783):
Prevista no art. 95°, I, a vitaliciedade significa dizer que o
magistrado (e, como será visto, os membros do Ministério Público
e do Tribunal de Contas) só perderá o cargo (uma vez vitaliciado)
por sentença transitada em julgado, sendo-lhe asseguradas
todas as garantias inerentes ao processo jurisdicional.
Lenza aborda o princípio inerente ao Judiciário da vitaliciedade, assim como será
demonstrado o princípio da imobilidade e da irredutibilidade de subsídios.
Irredutibilidade de subsídios, segundo Lenza (2017, p.786) “Previsto no art. 95°, II, o
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subsídio dos magistrados (forma de remuneração) não poderá ser reduzido,
garantindo-se, assim, o livre exercício das atribuições jurisdicionais”. Há de se falar no
princípio da inamovibilidade, segundo Lenza (2017, p.785) “Pela regra da
inamovibilidade (art. 95°, II), garante-se ao juiz a impossibilidade de remoção, sem seu
consentimento, de um local para outro, de uma comarca para outra, ou mesmo sede,
cargo tribunal, câmara, grau de jurisdição”.
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ATIVISMO JUDICIAL- EXEMPLOS
Bem é verdade que nos últimos anos a suprema corte vem se tornando mais
atuante com decisões ativistas, um dos principias motivos são os anseios da sociedade
e a mora do legislativo para consagrar esses direitos. Um exemplo foi o reconhecimento
das uniões homoafetivas realizado em 2011, pela ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ.
A norma constante do art. 1.723° do Código Civil brasileiro (“É
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua
e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família”) não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa
ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção
estatal. Essa foi a conclusão da Corte Suprema ao julgar
procedente pedido formulado em duas ações diretas de
inconstitucionalidade
ajuizadas,
respectivamente,
pelo
Procurador-Geral da República e pelo Governador do Estado do
Rio de Janeiro. Prevaleceu o voto do Ministro Ayres Britto, relator,
que deu interpretação conforme a Constituição Federal ao art.
1.723° do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura
entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida
esta como sinônimo perfeito de família. O relator asseverou que
esse reconhecimento deve ser feito de acordo com as mesmas
regras e com as mesmas consequências da união estável
heteroafetiva. Enfatizou que a Constituição veda, expressamente,
o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a
mulher e o homem, o que nivela o fato de ser homem ou de ser
mulher às contingências da origem social e geográfica das
pessoas, da idade, da cor da pele e da raça, na acepção de que
nenhum desses fatores acidentais ou fortuitos se coloca como
causa de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem
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quer que seja. Afirmou que essa vedação também se dá
relativamente à possibilidade da concreta utilização da
sexualidade, havendo um direito constitucional líquido e certo à
isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer discriminação
pelo fato em si da contraposta conformação anátomo-fisiológica;
b) de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade; e c)
de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade, fazê-lo
com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não.175
No ano de 2008, o STF reconheceu a fidelidade partidária, ou seja, o político
eleito por determinado partido não poderia durante o exercício do mandato troca de
partido sob pena de perder o mandato. Em 2015, ouve uma mudança acerca dessa
decisão, após verificar que esse entendimento não poderia ser aplicado para cargos do
sistema majoritário. Vejamos:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão
de julgamentos desta quarta-feira (27), que não se aplica aos
cargos do sistema majoritário de eleição (prefeito, governador,
senador e presidente da República) a regra de perdado mandato
em favor do partido, por infidelidade partidária, referente aos
cargos do sistema proporcional (vereadores, deputados estaduais,
distritais e federais). A decisão, unânime, se deu no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5081, de relatoria do
ministro Luís Roberto Barroso.
Os ministros aprovaram a tese: “A perda do mandato em razão da
mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo
sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e
das escolhas feitas pelo eleitor”, além de declararem
inconstitucionais as expressões “ou o vice”, do artigo 10°, “e, após
16 de outubro corrente, quanto a eleições pelo sistema
majoritário”, do artigo 13°, e conferiram interpretação conforme a
175 Disponível em:
<https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPorta
lInternacionalJurisprudencia&idConteudo=193683> Acessado 24 de abril de 2021.
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Constituição Federal ao termo “suplente”, do artigo 10°, todos da
Resolução 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).176
Decisão da fidelidade partidária ADIn: 3.999/DF.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 22.610/2007 e 22.733/2008.
DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS DE JUSTIFICAÇÃO DA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA PERDA DO CARGO ELETIVO.
FIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
1.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada contra as Resoluções 22.610/2007
e 22.733/2008, que disciplinam a perda do cargo eletivo e o
processo de justificação da desfiliação partidária. 2. Síntese das
violações constitucionais arguidas. Alegada contrariedade do art.
2º da Resolução ao art. 121° da Constituição, que ao atribuir a
competência para examinar os pedidos de perda de cargo eletivo
por infidelidade partidária ao TSE e aos Tribunais Regionais
Eleitorais, teria contrariado a reserva de lei complementar para
definição das competências de Tribunais, Juízes e Juntas Eleitorais
(art. 121° da Constituição). Suposta usurpação de competência do
Legislativo e do Executivo para dispor sobre matéria eleitoral
(arts. 22°, I, 48° e 84°, IV da Constituição), em virtude de o art. 1º
da Resolução disciplinar de maneira inovadora a perda do cargo
eletivo. Por estabelecer normas de caráter processual, como a
forma da petição inicial e das provas (art. 3º), o prazo para a
resposta e as consequências da revelia (art. 3º, caput e parágrafo
único), os requisitos e direitos da defesa (art. 5º), o julgamento
antecipado da lide (art. 6º), a disciplina e o ônus da prova (art. 7º,
caput e parágrafo único, art. 8º), a Resolução também teria
violado a reserva prevista nos arts. 22°, I, 48° e 84°, IV da
Constituição. Ainda segundo os requerentes, o texto impugnado
discrepa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
nos precedentes que inspiraram a Resolução, no que se refere à
atribuição ao Ministério Público eleitoral e ao terceiro interessado
para, ante a omissão do Partido Político, postular a perda do cargo
176 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiadetalhe.asp?idConteudo=292424>
Acessado 24 de abril de 2021.
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eletivo (art. 1º, § 2º). Para eles, a criação de nova atribuição ao MP
por resolução dissocia-se da necessária reserva de lei em sentido
estrito (arts. 128°, § 5º e 129°, IX da Constituição). Por outro lado,
o suplente não estaria autorizado a postular, em nome próprio, a
aplicação da sanção que assegura a fidelidade partidária, uma vez
que o mandato "pertenceria" ao Partido.) Por fim, dizem os
requerentes que o ato impugnado invadiu competência
legislativa, violando o princípio da separação dos poderes (arts.
2º, 60°, § 4, III da Constituição). 3. O Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento dos Mandados de Segurança 26.602,
26.603 e 26.604 reconheceu a existência do dever constitucional
de observância do princípio da fidelidade partidária. Ressalva do
entendimento então manifestado pelo ministro-relator. 4. Não
faria sentido a Corte reconhecer a existência de um direito
constitucional sem prever um instrumento para assegurá-lo. 5. As
resoluções impugnadas surgem em contexto excepcional e
transitório, tão-somente como mecanismos para salvaguardar a
observância da fidelidade partidária enquanto o Poder Legislativo,
órgão legitimado para resolver as tensões típicas da matéria, não
se pronunciar. 6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e
22.733/2008 do Tribunal Superior Eleitoral. Ação direta de
inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente. (STF
- ADI: 3999 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 12/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-0235601 PP-00099)
Uma das decisões mais polêmicas registrada no ano de 2019, foi à criminalização
da homofobia como racismo. Essa decisão gerou uma grande repercussão no meio
jurídico, uma vez que o STF legislou e criou um tipo penal. Por mais que a intenção da
corte foi plausível, abriu um precedente perigoso.
Entretanto, o Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais nomundo,
segundo a rádio senado. ‘’ O Brasil registrou 445 casos de assassinatos de homossexuais
em 2017, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. De acordo com a ONG
Transgender Europe, entre 2008 e 2016, 868 travestis e transexuais perderam a vida de
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forma violenta. O alerta para essas mortes é o tema da reportagem da Rádio Senado no
Dia Internacional de Combate à LGBTFobia, celebrado em 17 de maio.’’177
Devido a esse acontecimento e a mora do legislativo para tipificar o crime no
código penal, o judiciário foi provocado através MI (mandado de injunção) nº 4.733/DF
e ADO (ação direta de inconstitucionalidade por omissão) nº 26. Vejamos.
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E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO – EXPOSIÇÃO E SUJEIÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS,
TRANSGÊNEROS E DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE
LGBTI+ A GRAVES OFENSAS AOS SEUS DIREITOS
FUNDAMENTAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPERAÇÃO IRRAZOÁVEL
DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS
MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO
INSTITUÍDOS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, art. 5º, incisos
XLI e XLII) – A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DAS
CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS FRUSTRADAS, EM SUA EFICÁCIA,
POR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – A
SITUAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À EDIÇÃO DE
DIPLOMAS LEGISLATIVOS NECESSÁRIOS À PUNIÇÃO DOS ATOS
DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO
SEXUAL OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO DA VÍTIMA – A
QUESTÃO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO” – SOLUÇÕES POSSÍVEIS
PARA
A
COLMATAÇÃO
DO
ESTADO
DE
MORA
INCONSTITUCIONAL: (A) CIENTIFICAÇÃO AO CONGRESSO
NACIONAL QUANTO AO SEU ESTADO DE MORA
INCONSTITUCIONAL E (B) ENQUADRAMENTO IMEDIATO DAS
PRÁTICAS DE HOMOFOBIA E DE TRANSFOBIA, MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO CONFORME (QUE NÃO SE CONFUNDE COM
EXEGESE FUNDADA EM ANALOGIA “IN MALAM PARTEM”), NO
CONCEITO DE RACISMO PREVISTO NA LEI Nº 7.716/89 –
INVIABILIDADE DA FORMULAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO DE
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE
PEDIDO DE ÍNDOLE CONDENATÓRIA FUNDADO EM ALEGADA
177 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2018/05/16/brasil-e-o-pais-quemais-matahomossexuais-no-mundo> Acessado 24 de abril de 2021.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, EIS QUE, EM AÇÕES
CONSTITUCIONAIS DE PERFIL OBJETIVO, NÃO SE DISCUTEM
SITUAÇÕES INDIVIDUAIS OU INTERESSES SUBJETIVOS –
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, MEDIANTE PROVIMENTO JURISDICIONAL,
TIPIFICAR DELITOS E COMINAR SANÇÕES DE DIREITO PENAL, EIS
QUE REFERIDOS TEMAS SUBMETEM-SE À CLÁUSULA DE RESERVA
CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL (CF, art. 5º, inciso
XXXIX) 178
Segundo a Ministra Cármen Lúcia ‘’ a singularidade de cada ser humano nãoé
pretexto para a desigualdade de dignidades e direitos, e a discriminação contra uma
pessoa atinge igualmente toda a sociedade. “A tutela dos direitos fundamentais há de
ser plena, para que a Constituição não se torne mera folha de papel.”179
Lewandowski, por outro lado, entendeu de forma contrária ao equiparar a
homofobia como crime de racismo, segundo o ministro; ‘’ A extensão do tipo penal para
abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma incriminadora parece-me
atentar contra o princípio da reserva legal, que constitui uma garantia fundamental dos
cidadãos que promove a segurança jurídica de todos’’, completou dizendo; ‘’é
indispensável à existência de lei para que seja viável a punição penal de determinada
conduta. ’’180
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
O tema abordou os embaraços do fenômeno “ativismo judicial”, criado nos
Estados Unidos da América, em meados dos anos 50. Há de se ressaltar que, esse
fenômeno é uma atribuição constitucional pertencente ao judiciário para assegurar
direitos às minorias, omissões, e declarar inconstitucionalidade em outras esferas do
nosso Estado democrático de direito.
178 Disponível: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADO26ementaassinada.pdf>.
Acessado 24 de abril de 2021.
179 Disponível: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010> Acessado 04
de maio de 2021.
180 Disponível: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010> Acessado 04
de maio de 2021.

224

www.conteudojuridico.com.br

Sabe-se que na obra de Montesquieu, em “Teoria da Tripartição dos Poderes”,
dividiu-se então o poder inerente ao Estado em três esferas, Executivo, Legislativo e
Judiciário.
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Trazendo, assim, competências para cada esfera consideradas comoatividades
típicas. A esfera executiva tem como intuito o de governar seu povo e administrar os
interesses públicos nacionais e internacionais. Ao poder legislativo, é atribuída a função
da criação das normas. Já o judiciário, tem como função julgar litígios, promovendo a
justiça e dando de certa forma a solução para o problema pautado.
Esse fenômeno denominado de ativismo judicial atua de forma proativa,
expansiva e ativista, decorrente das interpretações proferidas pelos juízes e tribunais.
Chama-se atenção a respeito da constitucionalidade do ativismo judicial,sobre a
equiparação da homofobia ao crime de racismo, julgada no dia 13 de junho de 2019, a
Suprema Corte por 8 votos a favor e 3 votos contrários, determinou a criminalização da
homofobia, sendo inserida tal conduta na lei de Racismo (7716/89), prevendo crimes
acometidos pela discriminação, preconceitos por pessoas de cor, raça, religião,
procedência nacional e etnia.
Por se tratar de um tema bastante sensível, em que pese polêmico, o STF teve
como suporte/apoio em teorias e princípios. Tais como a teoria neoconstitucionalista,
relacionada ao pós-positivismo. Justificando que o judiciário deve suprir tais demandas,
dando efetividade aos direitos fundamentais debatidos. Há de se falar que, assim como
a teoria neoconstitucionalista, deve-se colocar como forma de amparo e interpretação
a teoria contramajoritária. Sendo assegurado que tenhamos que dá a devida atenção
também para as minorias e não somente amaioria presente, pois fazendo isso, irá dirimir
direitos de outrem.

Outra forma de compreensão do STF foi analisando princípios de considerável
importância, sendo esses princípios explícitos e implícitos inerentes à nossa Constituição
da República Federativa do Brasil (1988), tais como o princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, valorando-se à moralidade e dignidade inerentesa pessoa. O Princípio da
Igualdade e Isonomia, não obstante tratar os iguais, igualmente, também aplica - se a
Isonomia, que é tratar os desiguais nas medidas em que desigualdades surgirão.
Todos eles, em uma forma interpretada conjuntantamente, em cenários
escandalosos e alarmantes de agressões contra a comunidade LGBTQIA+, conforme
demonstrado muito bem a matéria g1.com, em que o nosso país, ocorre 1 morte a cada
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23 horas por homofobia181; fez com que revolucionasse essa questão em pauta e
trazendo dignidade para a comunidade, que tanto sofria de segregação e crimes
cometidos por homofóbicos, encontrando-se por hora, amparado pelo judiciário, pois
não há uma lei específica sobre tal assunto.
Após a explanação do tema, foi possível verificar que o ativismo judicial vem se
tornando mais presente no âmbito jurídico e na sociedade, pois através dedecisões e
entendimentos fixados pela corte superior, direitos e garantias são criados sem expressa
previsão legal.
A atuação ativista do poder judiciário vem nos causando certa preocupação, pois
abre precedentes perigosos que nos pode levar a uma insegurança jurídica e assim
gerada um descredito para sociedade e até a própria ineficácia das normas positivadas.
Porém não pode ser descartada a importância desse ativismo, pois através dele
que os direitos da comunidade LGTB+ foi garantido, a mora do legislativo fez com que
fosse buscada resposta ao poder judiciário.

O operador do Direito deve sempre auxiliar as vítimas para que reivindiquem os
seus direitos e fazer com que a justiça seja feita. Não podendo existir diferenciação sobre
os brasileiros, de tal forma que todos gozem de seus direitos emplenitude, isso incluindo
qualquer gênero, sexo, etc.
Cria-se a possibilidade também de entender, que o ativismo judicial se faz
totalmente presente e necessário em nosso poder judiciário, entretanto, tal mecanismo
precisa ser tratado com prudência e com respeito às normas constitucionais. Pois o uso
desse mecanismo sem nenhuma regulamentação acaba ferindo os princípios e normas
constitucionais e elevando o poder judiciário ao topo causando assim a desarmonia
entre os poderes.
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RESUMO: Por muitos anos, o homem foi reconhecido como o responsável pela família e a
mulher como o sexo frágil, no entanto, isso mudou e a mulher ganhou seu reconhecimento
de independência. Contudo, o machismo ainda continua enraizado em muitos homens,
ocasionando conflito entre os gêneros. O conflito entre gêneros é desencadeado pela ideia
que leva o homem a acreditar que o sexo masculino é superior ao feminino e assim
gerando a violência. É de suma importância destacar que a violência vai muito além da
violência física, podendo ser também: Psicológica; patrimonial; sexual ou moral. Com o
elevado número de violências domésticas contra a mulher houve a necessidade da
implementação de uma lei para a proteção das mulheres. No ano de 2006 foi criada a lei
Maria da Penha que traz em seu rol diversos mecanismos para a proteção da mulher,
destaca-se a medida protetiva de urgência, que busca coibir a violência doméstica contra
a mulher. No entanto, as medidas protetivas de urgências ainda se encontram em evolução,
necessitando de melhorias para que se alcance uma efetiva proteção para as mulheres.
Deste modo, o presente artigo busca abordar as ineficácias das medidas protetivas e
possíveis saídas para sua melhor abordagem pratica.
Palavras-chave: Mulher. Violência. Violência contra a mulher.

ABSTRACT: For many years, the man was recognized as the head of the family and the
woman as the weaker sex, however this changed and the woman gained her recognition
of independence. However, machismo is still rooted in many men, causing conflict between
genders. The conflict between genders is triggered by the idea that leads men to believe
that males are superior to females, thus generating violence. It is extremely important to
emphasize that violence goes far beyond physical violence, and can also be: Psychological;
patrimonial; sexual or moral. With the high number of domestic violence against women,
there was a need to implement a law for the protection of women. In 2006 the Maria da
Penha law was created, which brings in its list several mechanisms for the protection of
women, highlighting the urgent protective measure, which seeks to curb domestic violence
against a woman. However, protective measures for emergencies are still evolving, needing
improvements to achieve effective protection for women. Thus, this article seeks to address

230

www.conteudojuridico.com.br

the inefficiencies of protective measures and possible options for their best practical
approach.
Keywords: Women. Violence. Violence against women.
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SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Imposição da mulher como sexo frágil. 3. Violência entre
gêneros. 4. Lei Maria da Penha. 5. Medidas protetivas de urgência; 5.1 Medidas protetivas
que obrigam agressor; 5.2 Medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima;
5.3 Medidas que a autoridade policial deve adotar em favor da ofendida. 6. Formas de
violência. 7. A ineficácia das medidas protetivas. 8. Conclusão. 9. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O tema desenvolvido neste artigo busca abordar uma análise do Capítulo II da lei
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
Será feita a análise das medidas protetivas que foram trazidas através da lei Maria
da penha e como elas atingem diretamente a vida das mulheres que precisam recorrer a
esta proteção.
Diante disso, é necessário que se entenda como se originou a violência entre os
gêneros, e como a mulher conseguiu se libertar da imposição do sexo frágil e submisso,
deixando de ser considerada objeto para satisfação do sexo masculino, e passando a
conquistar o reconhecimento constitucional de igualdade. Deste modo, iremos fazer uma
breve abordagem ao tema para com que os leitores possam simpatizar com a temática.
2 A IMPOSIÇÃO DA MULHER COMO SEXO FRÁGIL
Aceitar a fragilidade feminina não é admitir fraqueza física, mas sim de se reconhecer
historicamente a luta feminina que a mulher teve que enfrentar, e as desvantagens sociais
a qual a mulher foi imposta durantes diversos anos. (CNMP, 2018).
Durante muitos anos o cristianismo passou a seus seguidores a ideia de que a
relação familiar deveria ser dada através da conjunção entre um homem e uma mulher
para que esses juntos pudessem constituir uma família através da procriação. A ideologia
disseminava que o homem deveria ser reconhecido como o patriarca familiar, sendo o
responsável pela família, por prover a segurança e o alimento. A disseminação da ideologia
de que a mulher precisava de um homem para mantê-la fez com que a mulher ficasse cada
vez mais submissa ao homem, restando a ela a obediência a seu marido, com isso, houve
a construção de uma hierarquia entre os gêneros. (SOUZA; DIAS, 2010)
Com os avanços sociais, advindos do século XX, as ideologias sociais evoluíram,
contribuindo para a desconstrução da ideia de que o homem era o centro do núcleo
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familiar. Em decorrência disto, a mulher deixou de ser aquela que apenas ficava em casa e
passou a ser aquela que contribuía diretamente com o sustento familiar, com isso, fez-se
necessário que houvesse uma mudança dentro do núcleo familiar, onde houve a quebra
do poder patriarcal. Com isso, o poder familiar passou a ser exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher, levando a mulher a ocupar papeis mais importantes perante a
sociedade e a família.
Com o passar dos anos, foram incluídos tratados Internacionais e leis que levaram a
mulher ocupar cargos cada vez mais elevados dentro do núcleo familiar e do mercado de
trabalho, contribuindo para um novo modo de se enxergar a mulher.
Podemos citar algumas modificações nas leis que contribuíram diretamente para o
avanço da autonomia feminina, são eles: Constituição de 1824, a onde a mulher adquiriu
o direito ao trabalho em empresas privadas; Constituição de 1934, conhecida por ter
consagrado a igualdade entre os sexos; Constituição de 1937 proporcionou o direito ao
voto pelas mulheres; Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher, no ano de 1979, erradicando a discriminação direta e indireta contra a
mulher; Constituição de 1988, responsável por reconhecer como entidade familiar a união
estável, reconhecendo como relacionamento as relações que ocorriam fora do casamento,
sendo reconhecido as relações monoparentais com os filhos;
Contudo, a evolução que foi conquista pelas mulheres gerou à irá de muitos
homens, pois estes, não queriam se desvincular da ideia retrograda de que a mulher era
“propriedade” do homem, ideia esta, que durante muitos anos foi repassada de geração
para geração. Com isso, ocorreu o fenômeno que muitos chamam de “violência entre
gêneros.”
3 VIOLÊNCIA ENTRE GÊNEROS

A violência de gênero é qualquer comportamento advindo de uma relação que dela
resulte em atos que causem dano físico, psicológico ou sexual (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE GENEBRA, 2002).
A violência é um modo de se estabelecer uma relação de poder, não sendo apenas
por abuso físico, mas também por meio de ameaças, intimidações e outros atos de abuso
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE GENEBRA, 2002).
A violência busca respaldo em justificativas culturais que determinam os papeis que
o homem e a mulher devem ocupar. As mulheres devem mostrar respeito a seus maridos,
e caso esses achem que a mulher deixou de cumprir com seu papel de submissa, ou passou
dos limites, este deverá imputar a mulher um castigo, que normalmente é a violência. A
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violência é usada para disciplinar a mulher, mostrando a ela “quem manda”
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE GENEBRA, 2002).
Com a eminente violência entre os gêneros resultou na necessidade de que
houvesse uma adequação da qual protege-se mulheres dos abusos sofridos.
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Pois, conforme leciona Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira: "Certas
discriminações são positivas, pois, na verdade, constituem preceitos compensatórios como
solução para superar as diferenças" (DIAS, 2021, p. 147).
Em decorrência disto, no ano de 2016, foi promulgado a lei de n° 11.340/2006, de 7
de agosto de 2006, a chamada lei maria da penha.
4 LEI MARIA DA PENHA
Maria da penha, é uma mulher brasileira, natural de Fortaleza – CE que originou a
lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
A lei para a proteção das mulheres levou o nome da Sr. Maria Da Penha, pois, Maria
foi vítima de uma série de ataques por seu até então marido, Marcos Antonio Heredia
Viveros, e como se já não fosse o suficiente, Maria acabou se tornando vítima da
negligência do Brasil que na época dos fatos foi omissa quanto a penalidade aplicada a
seu agressor.
Vamos aos fatos, no ano de 1983, Marco Antonio se aproveitou de momento de
fragilidade, e enquanto Maria dormia, Marco desferiu tiros contra a vítima, que resultou à
Maria uma paraplegia devida as grandes lesões causadas pelo tiro, no entanto, até então,
a autoria pelos disparos era desconhecida.
Não obstante, quando Maria da Penha retorna para sua casa, após passar quatro
meses internada pelos tiros, Marcos, novamente busca uma maneira de ceifar com a vida
de Maria, e tenta eletrocutá-la durante o banho.
O senhor Marcos ao ser confrontado pelas autoridades competentes sobre a autoria
das ações, negou todas, e alegou que os tiros que tinham atingido Maria vieram de uma
tentativa fracassada de assalto, contudo, sua alegação foi desmentida pela perícia que
posteriormente confirmou sua autoria no crime.
Contudo, por mais que se tivesse todos os fatos apontados de que a autoria dos
crimes era do Sr. Marco Heredia o julgamento do caso somente ocorreu oito anos após os
crimes, acontecendo no ano de 1991, onde Marco Antonio Heredia foi sentenciado a 15
(quinze) anos de prisão, contudo, sua defesa conseguiu recorrer fazendo com que
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houvesse um novo julgamento no ano de 1996, ou seja, cinco anos depois. No entanto,
desta vez Marco foi condenado a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de prisão
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Contudo, houve uma grande protelação por parte do acusado dentro do processo,
ocasionando na demora do julgamento, e influenciando para que o acusado acabasse por
cumprir apenas 2 anos da pena que a este fora condenado.

Diante dos fatos, Maria da Penha denunciou o Brasil aos Órgãos Internacionais, que
acabou por condenar o Estado brasileiro por negligência e omissão, com isso, no ano de
2006 o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 11.340/06, a chamada “Lei Maria da penha”.
Para adentrar mais afundo sobre a lei, far-se-á de suma importância ressaltar os
requisitos para da Lei Maria da Penha, onde a vítima por regra terá de ser mulher e a
agressão terá de ser gerada por uma relação de convívio, podendo a agressão ser tanto:
familiar, doméstica ou até mesmo no âmbito de trabalho.
Ademais, a agressão contra a mulher para ser reconhecida como Maria da Penha
não é apenas gerada pelo conflito entre casais, e muito menos tão somente entre relações
heterossexuais. Para ser enquadrado como Maria da Penha, a agressão poderá ser tanto
vinda de: sexo masculino contra a mulher; do sexo feminino contra a mulher; filho(a) contra
a mãe; do pai/mãe contra a filha; do(a) chefe de trabalho contra a funcionária; agressão
entre irmãs, dentre outras. No entanto, para se enquadrar como Maria da Penha, é requisito
de que a vítima das agressões sempre seja mulher, podendo ser tanto a mulher cis como
a mulher transgênero.
A lei de nº11.340 de 7 de agosto de 2006, a maria da penha, em seus artigos iniciais
até o seu artigo 4º traz sua apresentação, ficando evidenciado que sua criação foi motivada
para erradicar todas as formas de violência contra mulher, estabelecendo medidas de
assistência e proteção a mulheres que tenham sido ou são vítimas de violência doméstica,
algumas delas são: a proteção e a assistência garantida para a vítima de violência física,
psicológica, moral, patrimonial ou sexual.
Outrossim, o art. 2° da lei garante que toda mulher que vier a ser vítima de violência
doméstica terá sua faculdade garantida aos direitos estabelecidos pela lei, independente
de classe, raça, etnia, orientação sexual e afins. Ademais o art. 3° assegura em seu texto de
que as vítimas terão o exercício de seus direitos básicos garantidos, sendo citados como: a
vida, à segurança, à alimentação, à moradia, entre outros direitos básicos garantidos desde
o art.5° da Constituição Federal.
Ademais, o Poder Público terá que apresentar políticas que visem garantir os
direitos básicos das mulheres, garantindo o respeito e resguardando-as de qualquer forma
de negligência.
234

www.conteudojuridico.com.br

Para mais, o art. 4º traz em seu rol a reafirmação de que a Lei Maria da Penha deverá
ser destinada diretamente para mulheres que foram colocadas em situação de violência
doméstica e familiar.
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A Lei Maria da Penha possui cunho hibrido, apossuindo em seu rol tanto o conteúdo
de natureza penal, que irá refletir na ação penal contra o agressor, quanto de natureza
assistencial, onde-se busca amparar a mulher, visando ser um auxiliador em uma nova
construção de vida para a vítima.
Entre os diversos mecanismos trazidos pela lei para a proteção das vítimas de
violência doméstica, é de suma importância pontuar as medidas protetivas de urgência.
5 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
As medidas protetivas são as chamadas “medidas assecuratórias que visam garantir
a segurança pessoal e patrimonial da vítima em decorrência de uma violência doméstica
familiar que esta possa ter sofrido (CNMP, 2018)

Seguindo um mapa da violência do ano de 2012, as mulheres ocupam o maior
número de vítimas de violência doméstica. Diferentes pesquisas demonstram que entre as
pessoas que são atendidas pelo SUS – Sistema Único de Saúde em decorrência de violência
doméstica ou sexual, de cada duas a três são mulheres. Ademais, pesquisas ainda
demonstram que a grande maioria dos casos de violência doméstica ou sexual que são
cometidas contra mulheres decorrem de parceiros, pessoas conhecidas, familiares entre
outros que fazem parte do convívio da vítima (CNMP, 2018).
As medidas protetivas possuem caráter de urgência cautelar satisfativa, buscam
proteger a vítima, sua família ou seu patrimônio em uma situação de emergência (CNMP,
2018).
Como uma das características principais que decorrem na violência doméstica
contra a mulher é a relação íntima que existe entre a vítima e o agressor, não é incomum
que a vítima não queira processar o agressor, e tão somente queira que a agressão seja
cessada. Assim sendo, houve a necessidade de que o procedimento utilizado para a
efetivação das medidas protetivas fosse diferente, não havendo a necessidade de qualquer
relação penal ou com o ensejo de representação em processo penal, dependendo somente
dos pressupostos “fumus boni iures” e “periculum in mora”, não sucedendo da necessidade
da representação da vítima, sendo deste modo as medidas protetivas de urgência
consideradas como uma ação penal pública incondicionada (CNMP, 2018).

As medidas protetivas estão expostas na lei Maria da Penha desde seu artigo 18 até
seu artigo 21, onde é exposto o início até o final dos transcursos percorridos pela vítima
para a aquisição do pedido de medida protetiva. O processo se inicia pelo art.18 da Lei,
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onde é demonstrado os paços iniciais, quando a vítima procura ajuda, até os paços aonde
se efetiva a aquisição da medida. A medida protetiva poderá ser concedida tanto com as
autoridades policias ou com o ministério público, bem como, o expediente com o pedido
deverá ser encaminhado ao Juiz competente em até 48 horas, devendo o magistrado por
igual período decidir sobre a concessão ou não, da medida protetiva. Com a concessão da
medida protetiva, será delegado a polícia militar intimar o agressor sobre a existência da
medida, deixando o investigado a par do procedimento, essa fase do processo também é
conhecida como “medidas protetivas que obrigam o agressor”.
5. 1 MEDIDAS PROTETIVAS QUE OBRIGAM O AGRESSOR
A lei Maria da Penha prevê em seu rol medidas de cunho obrigacional as expostas
no artigo 22 da lei, que são as responsáveis pelas restrições impostas ao acusado, também
conhecidas como “medidas protetivas que obrigam o agressor”, pois, é nessa etapa em
que o agressor passa a ser coibido de algumas coisas, afim de que se tenha a maior
efetividade na proteção à vítima.
Uma das restrições trazidas pelo art. 22, é a restrição ou suspenção da posse de
arma, caso o agressor possua. A restrição à posse de arma poderá ser decretada pelo Juiz,
devendo haver a análise de cada caso concreto.
Outrossim, é a proibição do convívio familiar, buscando dificultar a aproximação do
acusado com a vítima.
Deste modo, o agressor poderá ser: afastado do lar; proibido de se aproximar da
vítima e de seus familiares e até mesmo das testemunhas, podendo ser fixado limite
mínimo de distância entre estes; Proibição de qualquer meio de comunicação com a
ofendida, seus familiares e testemunhas, além de ter que fazer parte de projetos que
buscam a reabilitação do agente, dentre outras previsões que estão expostas no artigo.
Deste modo, caso fique evidenciado pelo magistrado a necessidade, este poderá
designar audiência de justificação para que possa salientar se há a necessidade de
determinar de oficio outros pedidos além dos que forem pedidos pela vítima. Caso o
magistrado entenda por haver a necessidade, ele poderá: Impedir a aproximação do
agressor ao lar, fixando limite mínimo de distância; suspender visita aos filhos, fixar
alimentos; impor restituição de bens, suspender procurações ou até mesmo proibir a venda
ou locação de bens comuns da vítima e do agressor (DIAS, 2010)
Outrossim são as medidas de proteção à vítima que buscam lhe assegurar a
integridade física e psicológica, também chamadas de “medidas protetivas de urgências
decretadas em favor da vítima”.
5.2 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DECRETADAS EM FAVOR DA VÍTIMA.
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As medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima vieram com o
intuito de efetivar a proteção à mulher, poderá o magistrado conceder o acumulo de
pedidos para melhor amparar a ofendida.
O art. 19 da lei evidência que as medidas protetivas serão concedidas de imediato,
não havendo a necessidade de se ter audiência previa e tão menos que haja a comunicação
do Ministério Público para sua concessão.
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As medidas protetivas de urgência, serão aplicadas tanto de modo cumulativo como
isolados. Por outro lado, sempre que a vítima se sentir em perigo as medidas poderão ser
alteradas em qualquer período por outra medida que possua maior eficácia, levando uma
maior proteção à vítima. A alteração da medida protetiva poderá ser tanto requerida ao
Juiz pelo Ministério Público, como requerida pela própria vítima.
Ademais, o Juiz poderá encaminhar a vítima e seus dependentes para lugares
seguros, seja para seu próprio lar com o auxílio das autoridades competentes que deverão
afastar o agressor do lar, ou até mesmo, encaminhar a vítima e seus dependentes para
programas comunitários de proteção e atendimento à mulher vítima de violência
doméstica.
Caso seja necessário haver o afastamento da vítima de seu lar, terá de ser
assegurado a mulher todos os seus direitos sob seus bens, sob a guarda dos filhos e o
direito a alimentos por parte do agressor.
O art. 24 da Lei Maria da Penha, traz a proteção dos bens da vítima, garantindo que:
o Juiz poderá exigir que ocorra a restituição de bens que foram indevidamente subtraídos
pelo agressor; poderá haver a proibição temporária da celebração de atos de contratos de
compra e venda, para evitar que o acusado se desfaça dos bens da vítima; prestação de
caução para a proteção de perdas e danos decorrentes da violência contra a mulher, entre
outros.
Em alguns casos, quando o Juiz evidenciar ser necessário, poderá determinar a
separação de corpos entre a ofendida e seu agressor.
Ademais, ainda se tem a fase conhecida como “medidas que a Autoridade Policial
deve adotar em favor da ofendida.”.
5.3 MEDIDAS QUE A AUTORIDADE POLICIAL DEVE ADOTAR EM FAVOR DA
OFENDIDA

As medidas que as autoridades competentes devem adotar em favor da ofendida
são aquelas criadas para gerar maior proteção para as vítimas de violência doméstica,
podendo ser elas como por exemplo, as exposta no art. 24 da lei Maria da penha, que são
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as medidas de punição ao agressor, geradas pelo descumprimento das medidas protetivas
garantidas as vítimas.
Caso ocorra o descumprimento das medidas protetivas, o acusado será penalizado
em detenção de 3 meses a 2 anos, configurando como crime de competência, podendo
ser penalizado tanto na esfera civil como na criminal. Outrossim, é a prisão em flagrante,
que caso ocorra, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, ademais, poderá ser
aplicado outras sanções cabíveis ao caso.
Deste modo, evidencia-se que, segundo o exposto no texto do art. 20, poderá haver
a prisão preventiva do agressor, que poderá ser decretada: de ofício pelo Juiz; a
requerimento do Ministério Público, ou por representação da autoridade policial. Ademais,
o Juiz poderá revogar a prisão, caso conste a falta de motivo, assim como, poderá decretála novamente caso necessário.
Além disso, a mulher vítima das agressões deverá ser notificada de todos os atos
processuais que ocorrerem, podendo ser, desde a entrada até a saída da prisão do
agressor.
É de suma importância esclarecer que não é somente mulheres que possuem o
direito a requerer as medidas protetivas, mas sim todos que se sintam coagidos de algum
modo.
As medidas protetivas podem atingir relações heterossexuais, homossexuais, uniões
estáveis, relações decorrentes de parentesco, indivíduos que com ou sem vínculo familiar
façam parte do convívio doméstico da vítima.
Bem como, faz se necessário a compreensão de que as medidas protetivas não
servem apenas para violências físicas, mas sim todos os tipos de violência que possam
atentar contra a vida da vítima.
6 FORMAS DE VIOLÊNCIA
A violência contra a mulher vai muito além da violência física, em muitos casos a
violência física é a última etapa das agressões.
Em muitos casos, antes de se chegar nas agressões já houve um vasto caminho a
ser perseguido, podendo por exemplo, antes de se passar para algo mais grave as
agressões terem sido iniciadas com um tom de voz mais auto. A lei nº 11.340/2006 traz em
seu artigo 7° alguns dos modos de agressões, sendo elas:
Violência física, a violência física é entendida como qualquer conduta que possa
ofender a integridade ou a saúde corporal da vítima, podendo ser composta por: apertar
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os braços da vítima; arremessar objetos com a intenção de machucar a vítima; puxões de
cabelo; empurrar para machucar; murros e socos.
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Violência Psicológica, compreendida como qualquer conduta que gere danos
emocionais, diminuição da auto estima ou que danifique sua autoestima. A violência
psicológica é subdividida em violências como: ameaças; constrangimento; humilhação;
manipulação; isolamento, o qual a vítima é proibida de manter contato com outras pessoas
a não ser o agressor; vigilância constante; perseguição contumaz; insultos; chantagem;
exploração; limitação do direito e ir e vir; ridicularização; tirar a liberdade de crença e
distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade,
também conhecido como “gaslighting”.
Violência sexual, entendida como qualquer meio que acarrete o constrangimento
por meio de intimidações, ameaças ou coações para que a vítima mantenha ou participe
de relações sexuais que a mesma não deseja; forçar o matrimônio; impedir de que a mulher
utilize de meios contraceptivos ou force a mulher a abortar impedindo seus direitos sexuais
e reprodutivos.
Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que gere retenção,
subtração de objetos pessoais da vítima, podendo ser classificados como: controle do
dinheiro da mulher; destruição de documentos pessoais; furto, extorsão ou dano;
estelionato; privar a mulher de possuir bens, valores ou recursos econômicos e causar
danos de maneira proposital contra objetos da mulher ou de pessoas próximas que a
mulher goste.
Violência Moral, entendida como qualquer conduta que possa levar danos morais a
vítima, tais como: acusar a mulher de traição; emitir juízos morais sobre a conduta; fazer
críticas mentiras a mulher; expor a vida íntima; rebaixar a mulher por meio de insultos que
lhe causam danos morais à sua honra e que desvalorize eu modo de se vestir.
7 A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS
Por mais que a lei de n° 11.340/2006, a Lei Maria da Penha traga em seu rol vários
mecanismos para a coibição dos atos atentatórios contra a vida de diversas mulheres, o
número de casos de agressão no âmbito doméstico e familiar contra a mulher vem cada
vez mais crescendo, deixando evidente a ineficácia pratica da medida.
Um caso que podemos citar como exemplo da ineficácia das medidas protetivas é
o de uma vítima de 27 anos da cidade de Luziânia (GO) que foi brutalmente assassinada
por golpes de faca enquanto portava no bolso de sua calça uma medida protetiva contra
seu agressor, seu ex-companheiro de 38 anos que não aceitava o fim do relacionamento
com a vítima.
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Somente no Estado de São Paulo no ano de 2019 houveram cerca de 65.742
(sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois) pedidos de medida protetivas.
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Contudo, por mais que os números em relação ao ano de 2019 sejam alarmantes,
no ano de 2020 houve um aumento de 15% somente nos três primeiros meses do ano
(março, abril e maio), cerca de 66.698 mil pedidos de medidas protetivas em apenas três
meses.
Um dos fatores determinantes para esse aumento no número de pedidos de
medidas protetivas foi gerado com a vinda da pandemia da COVID- 19. Com a chegada do
vírus da COVID-19 no Brasil, muitos casais perderam o emprego e outros tiveram que se
adaptar e passaram a trabalhar em home office, com isso, consequentemente os casais
passaram a ficar mais tempo juntos, fazendo com que os números de violência doméstica
aumentassem drasticamente.
Deste modo, a realidade vivenciada pelas vítimas de abuso doméstico que antes já
era de puro pavor passou a ser ainda maior, advindo da maior convivência com seus
abusadores, que passaram a controlá-las 24 horas por dia, todos os dias.
Com o maior controle dos abusadores para suas vítimas, essas se viram impedidas
de buscar ajuda, com isso, houve a necessidade de se criar meios para que a vítima pudesse
denunciar os abusos vividos sem precisar sair de casa, ou até mesmo pedirem medidas
protetivas sem precisarem se deslocar até autoridade competente.
Deste modo, o ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos o MDH,
criou uma central para que pudesse facilitar as denúncias, os canais para que possa ser
efetuado denúncia são: o número de telefone 180; o aplicativo “Direitos Humanos Brasil”
e na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Ademais, alguns Estados do País vêm criando meios para que a medida protetiva
possa ser feita de modo online, com isso cita-se o exemplo do Estado do Matogrosso do
Sul, que criou o projeto idealizado pela magistrada Jacqueline Machado, da 3° Vara da
violência Doméstica e familiar contra a Mulher de Campo Grande, o projeto foi
denominado de chamado de “Medida Protetiva online”. Com a criação desse dispositivo
houve uma grande facilitação para com que as vítimas se sintam seguras ao pedir a medida
protetiva de modo online sem precisar sair de casa.
Sendo que, para efetuar o pedido a vítima de violência doméstica e familiar poderá
estar acessando o site do Tribunal de Justiça, e caso a medida seja de extrema urgência,
poderá estar usando o número de telefone 190.
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Outro Estado que se viu necessitado de criar mecanismos para a melhor efetivação
da Lei Maria da Penha foi o Estado de São Paulo, que criou o programa da Policia Militar
denominado de “Patrulha Maria da Penha”.
A “Patrulha Maria da Penha” foi idealizada e efetivada como lei no Estado de são
Paulo pelo deputado Tenente Nascimento do PSL – Partido Social Liberal, ganhando o
número de Lei 17.260/2020. Segundo o Tenente Nascimento:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

"o Patrulha Maria da Penha terá como escopo a realização de um trabalho
ostensivo e preventivo para o acompanhamento de mulheres em situação
de violência doméstica e familiar, assim como, o monitoramento do
cumprimento das medidas protetivas de urgências e medidas judiciais
contra os agressores"
Com isso, fica evidenciado como o Covid serviu de alerta para a necessidade da
evolução pratica da lei, sendo um sobreaviso de como se faz necessário maiores evoluções
em todo o território nacional em relação a proteção a mulher.
Deste modo, observa-se que a situação do Brasil na aplicação pratica da lei Maria
da Penha se encontra distante de uma eficácia plena na efetividade ao combate à violência
doméstica contra a mulher.
Demonstra-se a necessidade de que o Governo amplie maiores planos práticos, tais
como: O melhor preparo para os meios de atendimento à mulher, como o CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social e o CREAS – Centro de Referência Especializado de
Assistência Social; A inclusão de projetos educativos em escolas municipais levando
discussões para a desconstrução do machismo estrutural; Buscar a individualidade de cada
mulher para que possa haver a eficácia no acompanhamento da recuperação das vítimas;
Produzir a criação e manutenção dos centros de referência introduzidos no rol da Lei Maria
da Penha, que servirá como apoio para o fortalecimento das vítimas, colaborando para que
estas consigam se libertar da dependência financeira de seus companheiros, conjugues e
afins. Pois, essa dependência acarreta com que muitas mulheres permaneçam acorrentadas
a seus agressores; A construção de casas de acolhimento, exercendo um papel
fundamental para com que as vítimas consigam sair do lar onde vivem presas com seus
agressores, devendo esses centros de acolhimento serem sigilosos, para que a mulher se
sinta segura sem temer pela irá de seu agressor e sua integridade física; Introduzir o
agressor não somente em penas de reclusão, mas também o envolver em meios que
busquem a ressocialização deste, para que possa ser rompido o ciclo de violência. Como
por exemplo, a criação de grupos reflexivos com homens autores de violência, e ademais,
a criação específica de patrulhas Maria da Penha, com profissionais treinados para o
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trabalho exclusivo da proteção a mulher, realizando atendimento às ocorrências de
violência (CARDEAL; RIBEIRO, 2020).
8 CONCLUSÃO
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O objetivo geral desse trabalho foi analisar as medidas protetivas trazidas pela lei
11.340/06, a lei Maria da Penha.
Com o desenvolver do trabalho nota-se a luta que a mulher teve que enfrentar para
adquirir direitos perante o ciclo familiar e o meio social, ficando evidente o modo pelo qual
a mulher era colocada como submissa ao homem e de como esse modelo patriarcal gerou
o machismo estrutural acarretando a violência de gêneros.
A violência entre gêneros é pontuada como qualquer comportamento que gere
violência física, moral, psicológica ou até mesmo patrimonial.
Destaca-se, que foi abordado no presente trabalho a violência entre gêneros
quando dessa violência decorra a vítima mulher, podendo ser tanto a mulher cis como a
mulher transgênero.
Quando ocorrer a violência entre gêneros e dessa violência se resultar em uma
mulher ferida no âmbito doméstico, familiar, do trabalho ou de qualquer relação que se
tenha o afeto envolvido, ocorrerá o fenômeno chamado de Maria da Penha, a lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006.
A lei Maria da Penha - lei nº 11.340, criada em 7 de agosto do ano de 2006 ganhou
seu nome em homenagem a Sr. Maria da Penha, que durante muitos anos sofreu diversos
ataques por parte de seu marido, o Sr. Marcos Antonio Heredia Viveros, pois, quando Maria
conseguiu coragem para denunciar os ataques que vinha sofrendo de seu então
companheiro, ela foi fortemente negligenciada pelo estado brasileiro, que foi omisso na
aplicação da responsabilidade penal do Sr. Marcos.
Deste modo, Maria acabou por buscar ajuda na corte internacional que por
consequência veio a processar o Brasil por omissão e negligência. Assim sendo, o Brasil
como meio de se redimir criou a lei para a proteção de mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, e a batizou com o nome de Maria da Penha.
Ressalta-se que, a violência doméstica e familiar cometida contra a mulher abrange
todos aqueles que fazem parte de seu convivo podendo o agressor ser tanto do sexo
masculino quanto outra mulher, bastando apenas que haja a relação de convívio entre
quem abusa e quem sofre o abuso, ou seja a vítima.
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A Lei Maria da Penha traz em seu rol diversos mecanismos para a proteção da
mulher vítima de violência doméstica, dentre eles a medida protetiva de urgência que
possui como finalidade a proteção da vítima e seus familiares por meio do afastamento do
agressor, impossibilitando-o de ter contato com a vítima.
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No entanto, ainda não ocorreu a eficácia plena na pratica das medidas protetivas,
deste modo, encontra-se a necessidade de uma evolução por parte da lei, pautando-se
assim o presente trabalho nas ineficácias das medidas protetivas e trazendo meios para
possíveis soluções para serem incorporadas as medidas protetivas de urgência,
contribuindo diretamente para a evolução das medidas, ocasionando em possivelmente
uma plena eficácia há proteção das mulheres vítimas de violência.
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RESUMO: O presente estudo é voltado ao ordenamento jurídico-penal diante do abuso
sexual infantil intrafamiliar com enfoque na revitimização da vítima que ocorre no
judiciário. Os direitos das crianças e dos adolescentes foram, por muito tempo, inexistentes
e assim criava-se precedente para maus tratos e abusos familiares sob a justificativa de que
dentro de casa os responsáveis possuem absoluto poder. Neste cenário, o ECA surge como
garantidor dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, além da Constituição
Federal que prioriza o interesse superior dos infantojuvenis. É na infância que o indivíduo
se estrutura psicologicamente, possuindo ali a sua personalidade moldada. Frente a isso,
passar por uma situação traumática nos anos iniciais de vida gera inúmeras sequelas aos
futuros adultos, por isso importa analisar a efetivação da vasta legislação existente no que
concerne à proteção da criança e do adolescente, uma vez que esses sujeitos merecem ter
condições dignas que lhe favoreçam o desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual e
social de forma livre. Desta forma, é necessário compreender conceitos básicos como
criança, adolescente e família, de acordo com a legislação, para que se observe como tal
abuso se dá e quais os reflexos dentro das relações sociais. Para melhor entendimento do
assunto, será realizado levantamento bibliográfico quanto a definição do crime, a respeito
do que é a vitimização secundária e como combater tais ações. O estudo perpassa o direito,
atingindo a esfera social, dado que todos os indivíduos já foram crianças. Assim, cuidar
desses sujeitos de direitos especiais é cuidar de todos, é preservar a integridade mental
dos futuros adultos e efetivar os princípios básicos constitucionais, a exemplo da dignidade
humana. Sendo significativo entender a legislação a respeito do crime de abuso sexual
infantil, bem como quais medidas jurídicas são tomadas em face do abusador e da criança,
que necessita de amparo após o trauma.
Palavras-chave: Abuso sexual infantil. Adolescente. Criança. Direitos fundamentais.
Família. Vitimização.
ABSTRACT: The present study is focused on the legal-penal system in the face of child
sexual abuse within the family with a focus on the victim's re-victimization that occurs in
the judiciary. The rights of children and adolescents were, for a long time, non-existent,
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thus creating a precedent for mistreatment and family abuse under the justification that
those responsible for them have absolute power in the house. In this scenario, the Brazil’s
Child and Adolescent Statute emerges as a guarantor of the fundamental rights of children
and adolescents, in addition to the Federal Constitution, which prioritizes the best interests
of children and adolescents. It is during childhood that the individual is psychologically
structured, and their personality is shaped there. Therefore, going through a traumatic
situation in the early years of life generates countless consequences for future adults. It is
therefore important to analyze the effectiveness of the vast existing legislation regarding
the protection of children and adolescents, since these individuals deserve to have dignified
conditions that favor their physical, moral, mental, spiritual, and social development in a
free way. Thus, it is necessary to understand basic concepts such as child, teenager, and
family, according to the legislation, in order to observe how such abuse occurs and what
the reflexes are within social relations. For a better understanding of the subject, a
bibliographical survey will be carried out regarding the definition of the crime, what
secondary victimization is, and how to combat such actions. The study goes beyond the
law, reaching the social sphere, since all individuals were once children. Thus, to take care
of these subjects of special rights is to take care of everyone, to preserve the mental
integrity of future adults and to enforce the basic constitutional principles, such as human
dignity. It is significant to understand the legislation regarding the crime of child sexual
abuse, as well as what legal measures are taken against the abuser and the child, who needs
support after the trauma.
Keywords: Adolescent. Child. Child sexual abuse. Family. Fundamental rights. Victimization.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 O ORDENAMENTO JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO E A
PUNIÇÃO A QUEM COMETE ABUSO SEXUAL INFANTIL. 2.1 Legislação penal, Constituição
Federal e ECA frente ao abuso sexual infantil intrafamiliar. 2.2 Ação penal em face do crime
de abuso sexual infantil intrafamiliar. 2.3 Da definição de criança, adolescente e família. 3
OS MECANISMOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO À VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. 3.1
Vitimização secundária. 3.2 Mecanismos de proteção à vítima. 3.2.1 Atenção primária à
vítima. 3.2.2 Delegacias especializadas. 3.2.3 Conselho Tutelar. 3.2.4 Acolhimento
institucional. 4 MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SUBNOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE ABUSO
SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR EM FACE DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 4.1 O
combate ao abuso sexual infantil intrafamiliar e o 18 de maio. 4.2 O fenômeno da alienação
parental e suas consequências ao abuso sexual infantil intrafamiliar. 5 CONSIDERAÇÕES
FINAIS. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO

O abuso sexual infantil afeta o que há de mais puro na sociedade: a criança. A
qual possui sua infância maculada, pois tem seu corpo invadido de maneira indigna. A
situação é ainda mais problemática, pois grande parte dos abusos ocorre no ambiente
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familiar, conforme dados da Agência Brasil que mostram que mais de 70% da violência
sexual contra crianças ocorre dentro de casa. Com isso, há uma dificuldade em identificar
os casos, uma vez que ocorrem no local que deveria ser de afeto e aprendizagem.
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O Direito possui como finalidade a garantia de uma vida justa para todos.
Entretanto, esta ciência distancia-se de seu propósito quando observada a insegurança as
quais crianças e adolescentes são submetidos no que concerne ao aspecto sexual. O
ambiente familiar pode ser um ambiente hostil e inapropriado a um desenvolvimento
digno, assim cabe ao Estado intervir, visto que as pessoas que deveriam dar amor e os
devidos cuidados são muitas vezes as causadoras dos maiores traumas na vida do infante.
Esse problema transpassa o campo jurídico, atingindo o campo psicológico, se
analisadas as sequelas deixadas nas vítimas de abuso sexual infantil intrafamiliar. A
interdisciplinaridade é importante em todos os aspectos, inclusive em todo o processo que
envolve a denúncia do crime de abuso sexual. O amparo deve começar desde o momento
em que a vítima, como única testemunha na maioria das vezes, tem que ser colocada diante
de autoridades jurídicas para depor e reviver tudo o que lhe ocorreu por meio de seus
relatos.
O surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente no ano de 1990 foi um
avanço aos direitos infantojuvenis, uma vez que a disposição das famílias e a crença
patriarcal de que os familiares possuíam absoluto poder diante de seus filhos, podendo
agir assim como bem entenderem, silenciou durante muito tempo maus tratos e abusos.
O silenciamento ainda existe, se observados os dados referentes as subnotificações em
casos de abuso sexual infantil intrafamiliar. Contudo, a inexistência de legislação a respeito,
agravava a situação.
A vulnerabilidade das crianças que são vítimas é enorme, pois estas muitas vezes
sequer sabem que estão sofrendo abuso, pois como o ato é praticado por um ente familiar,
tem-se como crença de que aquilo é natural, ou até mesmo acredita que seja uma espécie
de carinho, o que acarreta inúmeros transtornos mentais e traumas futuros. Além disso,
mesmo entendendo que o ocorrido configura um abuso, na maioria das vezes não há a
quem recorrer, visto que quem deveria lhe prestar todo o suporte é quem pratica o ato.
Desse modo, essa realidade existe mais do que se imagina, dada a enorme subnotificação
dos casos, seja por vergonha de alguns familiares que tomam conhecimento e preferem
não expor ou seja pela falta de amparo a essas crianças.
Diante do exposto, há uma vasta legislação que protege as crianças e
adolescentes vítimas de abuso sexual, sobretudo penal, contudo, ainda é possível observar
a recorrência desses casos, bem como a sua subnotificação. Dentro desse problema, temse ainda o fato de que muitos meninos são vítimas, porém, não há tantas denúncias a
respeito deles, visto que se implanta uma ideia social de virilidade masculina, o que impede
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que esses sejam também amparados. Ante a tudo que fora explanado, o direito penal é
um espaço de prevenção a esses abusos, ou de mera punição?
A principal resposta hipotética para a questão é que o sistema penal é
punitivista, então, em análise a esse ordenamento jurídico observa-se que seu intuito é o
enrijecimento das penas a fim de que haja uma punição. Todavia, tratando-se de um crime
que mexe com a estrutura física e mental de crianças, a ação posterior não repara os danos
causados. Uma vez que a prevenção desses crimes é a melhor alternativa em face da mera
punição, visto que não se soluciona o problema da segurança dessa maneira somente.
A base jurídica em face do abuso sexual infantil é vasta, em observância aos
tipos penais que podem ser adequados a esse crime, mas importa evidenciar que além do
crime que essa criança ou adolescente sofre ainda há um caminho tortuoso a percorrer
dentro das investigações, pois as vítimas repetem inúmeras vezes seus depoimentos,
revivendo assim os acontecimentos, além de terem sua confiabilidade fragilizada. Diante
disso, essa revisitação ao crime a que são submetidas faz com que haja uma revitimização,
indo de encontro ao que o ordenamento jurídico penal se propõe, pois nesse caso a vítima
está sendo punida por algo que não tem culpa.
Nesse aspecto, o objetivo principal deste trabalho é analisar a efetividade das
medidas jurídico-penais quanto ao abuso sexual intrafamiliar, à medida que são
destacados como objetivos específicos: a) compreender de que forma o ordenamento
jurídico penal brasileiro pune quem comete abuso sexual infantil; b) estudar os
mecanismos jurídicos de proteção à criança vítima de abuso sexual infantil e entender se
o direito penal é um espaço de prevenção a esses abusos, ou de mera punição; c) discutir
a partir do melhor interesse da criança, de que maneira o ordenamento jurídico penal
brasileiro pode agir para que não haja subnotificação dos casos de abuso sexual infantil
intrafamiliar.
A relevância acadêmica do presente trabalho se atribui ao bem jurídico tutelado,
que é a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A própria Constituição Federal trata
dos direitos desses sujeitos especiais como prioridade. Além disso, a sociedade demanda
profissionais preparados para lidar com os casos de abuso sexual infantil intrafamiliar, em
vista da vulnerabilidade das vítimas e de quão complexo é o problema.
A relevância social, que está ao lado da relevância científica neste trabalho, se
dá com o exorbitante número de casos de abuso sexual infantil intrafamiliar e com a alta
subnotificação desse crime, o que agrava mais ainda o problema e gera danos irreversíveis.
A infância é a fase da vida que forma os adultos em todos os aspectos, então atentar-se a
esses sujeitos de direitos especiais é observar e proteger os futuros adultos.
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A motivação pessoal nasceu da observância de relatos próximos de pessoas que
foram vítimas do abuso sexual infantil e, hoje, vivem as consequências de forma cruel.
Somado a isto, vem a observação ao problema que é silenciado e pouco comentado no
dia a dia, seja por receio ou pela crença de que nunca irá acontecer “na minha família”. Por
fim, o meu amor por direito penal e direito das famílias atrelado a minha paixão pelo
cuidado com crianças e adolescentes fez nascer o presente trabalho.
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Ademais, o método utilizado foi o hipotético-dedutivo que, conforme Lakatos e
Marconi (2003), consiste na análise dos fatos dentro da realidade, ou melhor, dentro de
um contexto. Esse método parte de um problema inicial o qual é apresentada uma solução
provisória, passando-se depois a criticar tal solução, com vista à eliminação do erro. Buscase observar as diversas visões acerca do assunto. Desse modo, o artigo se dispõe a
entender os fatos e considerar em que situações eles ocorrem e por qual motivo, buscando
a raiz do problema de modo que suscite diversos questionamentos ao leitor.
A aplicação do método hipotético-dedutivo e sua análise em face de diferentes
contextos se deu por meio de pesquisa bibliográfica em livros doutrinários, artigos
disponíveis na internet e dados percentuais.
Para melhor entendimento do tema, a presente monografia se divide em três
capítulos. O primeiro busca entender o ordenamento jurídico-penal brasileiro e a punição
a quem comete abuso sexual infantil, buscando compreender as diferentes tipificações do
crime, o caminho processual e a definição de criança, adolescente e família conforme o
ECA.
Por conseguinte, serão analisados os mecanismos de proteção as vítimas de
abuso sexual infantil intrafamiliar, buscando entender como o judiciário se porta e como a
rede de apoio presta a devida atenção a vítima.

Por fim, os mecanismos de prevenção a ocorrência do crime, medidas
pedagógicas e educacionais, além das campanhas de conscientização serão analisados.
Também será estudada a influência da família na notificação desses crimes.
2 O ORDENAMENTO JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO E A PUNIÇÃO A QUEM COMETE
ABUSO SEXUAL INFANTIL
O presente capítulo objetiva retratar como a legislação se porta diante do crime
de abuso sexual infantil intrafamiliar, com enfoque na legislação penal a fim de
compreender quais medidas legais manifesta e além disso, demonstrar como há a
revitimização da vítima que já sofreu com o abuso.
O estudo será voltado sobretudo a esse sujeito de direitos especiais que tem
uma importante fase de sua vida tolhida com reflexos em diversos aspectos do seu futuro.
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O sistema penal além de não estar preparado para lidar com a vítima, não está preparado
para lidar com o acusado, não havendo assim um denominador comum que promova a
justiça e ao mesmo tempo uma política de redução de danos.
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2.1 Legislação penal, Constituição Federal e ECA frente ao abuso sexual infantil
intrafamiliar

A legislação que protege a dignidade sexual da criança é vasta, dada a sua
importância social, uma vez que traumas na fase infantil ocasionam reflexos para toda a
vida. A Constituição Federal brasileira de 1988, que engloba as normas mais importantes
aduz em seu artigo 227, caput:
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)
E em seu § 4º, do artigo supramencionado, cita que a lei punirá severamente o
abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Observa-se assim,
que é prioridade absoluta do Estado cuidar da dignidade da criança. Andrade et al. (2018)
retrata isso ao definir o princípio do interesse superior da criança e do adolescente,
afirmando que este deve pairar como garantidor do respeito aos direitos fundamentais
titularizados por crianças e jovens, isto é, deve existir amplo resguardo dos direitos
fundamentais, sem subjetivismos do intérprete.
Nesse sentido, ainda sobre o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, Ishida (2015) entende que este trata-se da admissão da prioridade absoluta
dos direitos dos infantojuvenis. Desse modo, em análise ao dito pelos dois autores,
entende-se que o princípio debatido é o norte que orienta todos aqueles que vão de
encontro às exigências naturais da infância e juventude. Com isso, para materializar os
direitos das crianças e dos jovens o Estado deverá agir prontamente. O abuso sexual infantil
se configura como maus tratos, conforme leciona Ishida (2015). Caso alguma das pessoas
elencadas no rol do artigo 245 do ECA (médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche) tenha
conhecimento da ocorrência de maus tratos no ambiente familiar de uma criança, deve
comunicar às autoridades competentes (BRASIL, 1990b).
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A não comunicação desses maus tratos por parte do rol elencado acima, poderá
acarretar na determinação de sanção, visto que estes não estão contribuindo para a
preservação da integridade física, psíquica e intelectual da criança e do adolescente.
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Nucci (2014) elucida acerca do crime de estupro de vulnerável que, o incapaz
de consentir validamente para o ato sexual tem uma denominação própria: vulnerável, que
significa ser passível de lesão, despido de proteção. A tipificação trazida no artigo 217-A
do Código Penal brasileiro protege justamente esse indivíduo que não possui a capacidade
de resistir, no caso aqui debatido ainda se torna mais difícil, pois a violência ocorre no local
que deveria haver proteção, ou seja, a vulnerabilidade da vítima é ainda maior.
Prado (2019) afirma que a vulnerabilidade do crime tipificado no artigo 217-A
do Código penal brasileiro respeita a sua capacidade de reagir a intervenções de terceiros
quando no exercício de sua sexualidade. Nesse crime, o sujeito passivo é caracterizado
como vulnerável quando por ser ou estar mais suscetível à ação de quem pretende intervir
em sua liberdade sexual, de modo a lesioná-la, como leciona o autor. Observando os
princípios elencados pelo ECA e em decorrência da dignidade humana, cabe entender que
é de total necessidade além da proteção, a severa punição no que tange esse crime, pois
a vítima é vulnerável e está em um ambiente o qual deveria sentir-se segura.
Além da tipificação do Código Penal, o Estatuto da Criança e do adolescente
alude em seu artigo art. 130 que caso seja verificada a hipótese de maus-tratos, opressão
ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá
determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum (BRASIL,
1990b).
O Código Penal Brasileiro em seu artigo 218 penaliza aquele que induz alguém
menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem com pena de reclusão, de 2
(dois) a 5 (cinco) anos (BRASIL, 1940). Contudo, acerca dessa tipificação Nucci (2014) afirma:
Entretanto, o equívoco gerado pelo novo art. 218 é visível. Criou-se
uma modalidade de exceção pluralística à teoria monística,
impedindo a punição de partícipe de estupro de vulnerável, pela
pena prevista para o art. 217-A, quando se der na modalidade de
induzimento (participação moral).
O autor acredita que não deveria haver concessão de pena menor ao indutor
em face dos princípios elucidados e da enorme proteção que as crianças e adolescentes
têm, de fato. Pois o instigador está dando a ideia a esse sujeito de direitos especiais, que
não possui maturidade para a escolha, ou seja, a pessoa está influenciando um vulnerável
a ser vítima de um crime, o que configura um absurdo.
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O artigo 61 Código Penal brasileiro expõe circunstâncias agravantes genéricas
no concernente ao delito sexual praticado contra ascendente, descendente, irmão ou
cônjuge, em sua alínea “e”. Há também agravante nos casos em que se é aproveitada a
relação doméstica de coabitação ou hospitalidade, conforme alínea “f”. Observa-se como
a legislação penal almeja assegurar uma punição maior em casos que se é utilizado o poder
familiar ou de intimidade para a prática do crime, uma forma de entender a maior
vulnerabilidade nessas relações. (BRASIL, 1940)
A legislação penal traz como hipótese de aumento de pena em seu artigo 226,
II algumas circunstâncias quanto a ligação do agente e da vítima caso seja ascendente,
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, tutor, curador, preceptor ou empregador da
vítima ou ter qualquer outro título de autoridade sobre ela. Percebe-se como a relação
familiar e de poder faz com que o crime seja mais cruel ainda, merecendo assim a
majoração da pena.
2.2 Ação penal em face do crime de abuso sexual infantil intrafamiliar
Bem como Lopes (2020) expõe, dentro da sistemática brasileira, para saber de
quem será a legitimidade ativa para propor a ação penal, deve-se observar o delito e não
só, mas também o capítulo e até mesmo o título no qual está inserida a descrição típica.
Em observância ao Título VI do Código Penal que trata acerca dos crimes contra a
dignidade sexual, tem-se em seu artigo 225 que nos crimes definidos nos Capítulos I e II
deste Título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada (BRASIL, 1940). Se
tratando de ação penal de iniciativa pública a atribuição é exclusiva do Ministério Público,
assim, membros desse órgão podem exercer por meio da denúncia, bem como aduz o
autor citado.
A ação penal de iniciativa pública tem diversas características e a primeira delas
é a obrigatoriedade, chamada também de legalidade que conforme anuncia Lopes (2020)
consiste no dever em que o Ministério Público tem de oferecer a denúncia sempre que
presentes as condições da ação que são: prática de fato aparentemente criminoso- fumus
comissi delicti; punibilidade concentra e justa causa. A indisponibilidade é outra
característica da ação penal de iniciativa pública que consiste na impossibilidade de o
Ministério Público desistir da ação penal, assim, uma vez iniciada não pode este dispor da
ação penal. No que concerne aos crimes contra a dignidade sexual, a ação penal é pública
incondicionada, com isso, ela é exercida por meio da denúncia e tem sua atribuição
exclusiva do Ministério Público.
A incondicionalidade da ação penal pública torna irrelevante a manifestação do
ofendido, então a denúncia pode ser oferecida mesmo sem a sua autorização, basta
constatar que está caracterizada a prática do crime (autoria e materialidade), bem como na
mesma conjuntura, caso a autoridade policial tenha conhecimento da ocorrência de um
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crime, deverá, de ofício, determinar a instauração do inquérito policial para apurar
responsabilidades, conforme o artigo 5°, II do Código de Processo Penal brasileiro.
(POTTER, 2019).
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No que diz respeito ao prazo para a denúncia, o Ministério Público tem, em tese,
até a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, calculada pela maior pena
prevista no tipo penal e a partir dos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal
brasileiro tem-se o valor (LOPES, 2020). A prática do crime de estupro de vulnerável,
tipificado no artigo 217- A do Código Penal brasileiro, tem como prazo prescricional 20
anos, seguindo o que ordena o artigo 109, I, o qual aduz que os crimes que possuem o
máximo da pena superior a doze anos, o que é o caso do crime em questão, em que o
máximo da pena é de 15 anos, prescreverão em 20 anos (BRASIL, 1940).
O bem jurídico tutelado pelo direito penal em casos de delitos sexuais é a
liberdade sexual da vítima (POTTER, 2019). Mas cabe destacar que no referente às crianças
e aos adolescentes, a violação vai muito além da liberdade sexual, dada a fase de
desenvolvimento a qual se encontram, atingindo assim a integridade física, psicológica e a
dignidade da pessoa humana.
O Estado é violentador a partir do momento em que se observa todo o caminho
percorrido pelos infantojuvenis, desde a violência até a investigação e consequente
condenação (POTTER, 2019, p. 197). Por se tratar de um crime cometido no seio familiar, a
sua perversidade é maximizada, com isso, na maioria das vezes quem relata o crime são as
outras pessoas que possuem contato com aquela criança ou adolescente, educadores,
médicos ou dentistas. Ao ter ciência de que aquela criança ou adolescente possivelmente
é vítima de um abuso sexual infantil no ambiente familiar, uma das formas de relatar o fato
é procurando o Conselho Tutelar, como assevera o Estatuto da Criança e do Adolescente
em seu artigo 13 e 98. Após a colheita dos relatos e ao ser instaurada a investigação policial,
a vítima é submetida aos exames periciais para que sejam apurados os fatos ocorridos.
A realização do exame de corpo de delito em caso de crime sexual almeja saber
se o estupro teve ou não conjunção carnal, qual o meio empregado para a realização da
violência, quais mecanismos além da idade impossibilitaram a vítima de oferecer
resistência (CROCE; CROCE JUNIOR, 2012). Então, preliminarmente, o jovem, seja ele
criança ou adolescente, é submetido a diversos procedimentos, que claro, buscam efetivar
a justiça e a existência de uma denúncia fundamentada, contudo, a repetição de
depoimentos para pessoas diferentes e em locais distintos ocasiona medo naquela vítima
que já está traumatizada com a prática do crime. Com isso, cabe considerar o despreparo
estatal para lidar com essa situação, pois sem o devido amparo, o que ocorre é a
revitimização do indivíduo.
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O despreparo está desde a fase preliminar, com a escassez de delegacias
especializadas ao atendimento dos infantojuvenis a carência de médicos peritos
especializados em crimes sexuais que envolvam vítimas infantojuvenis, uma vez que o
tratamento deve ser totalmente distinto ao dado para as vítimas já adultas.
Batista e Cadan (2020) expressam que o termo “vulnerável” caracteriza aqueles
cuja desigualdade, seja ela potencial ou real, pode levar à supressão de direitos ou gerar
entraves para o pleno exercício da cidadania. Em análise a definição e em observância ao
conceito de criança e adolescente trazido pelo ECA em seu artigo 2°, tem-se a convergência
de ambos. Pois socialmente, os sujeitos de direitos especiais, são seres vulneráveis que
dependem de seus responsáveis para fazer basicamente tudo, desde a alimentação até o
estudo e assim, quando se analisa um crime tão cruel como o abuso sexual infantil
intrafamiliar, observa-se que a vítima é vulnerável ao extremo, em virtude da situação a
qual é submetida, uma vez que quem deveria lhe proteger e cuidar é aquele que põe a sua
dignidade em risco.
O sistema de justiça se torna o principal agente quando se tem a ocorrência
desse crime, cabendo assim fazer a indagação da relação do sistema de justiça em face das
demandas trazidas pelos públicos vulneráveis (POTTER, 2019, p. 275). Pois a política
empregada, deve ser a de redução de danos, a que almeja não revitimizar aquele indivíduo
que foi covardemente ferido, desde o seu físico ao seu psicológico. Na maioria das vezes
a vítima é a única testemunha em caso de abuso sexual infantil intrafamiliar, sendo ela
indagada diversas vezes por autoridades distintas.
Nesse aspecto, a vítima-testemunha infantil juvenil dentro do processo penal,
tem direitos e garantias fundamentais violados, em decorrência do não cuidado especial
existente na sua oitiva, pois é obrigada a percorrer todo o itinerário até o esclarecimento
do ocorrido. Potter (2019) afirma que o Estado não está preparado com recursos capazes
de proteger e preservar a vítima em sua integridade moral, psicológica e socioafetiva. O
que deveria ocorrer era uma preparação com profissionais especializados em crianças e
adolescentes, a exemplo de pedagogos e psicólogos.
O depoimento sem dano, que é o depoimento especial, visa proteger a criança
e colocar em prática o princípio do melhor interesse a criança amparado no artigo 227 da
Constituição Federal Brasileira. O depoimento sem dano consiste na oitiva da criança ou
adolescente por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, preparados para lidar com
a situação e o juiz participa de tudo por meio de vídeo, escutando as declarações daquela
vítima, sem intervir (HOMEM, 2015). Esse depoimento visa colocar em prática uma política
de redução de danos, pois o infante já foi submetido ao crime e ter que relembrar inúmeras
vezes o mesmo fato para um profissional que não possui a escuta adequada, é torturante
e faz com que esse indivíduo seja revitimizado, ou seja, passe mais de uma vez pelo mesmo
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crime, então além de reduzir os danos psicológicos, busca-se a naturalidade da fala dessa
criança, preservando assim sua integridade moral e física.
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Importa destacar que não há legislação que obrigue o uso do Depoimento sem
Dano, mas a técnica se popularizou em alguns estados e busca reduzir os danos causados
pelo crime (BATISTA; CADAN, 2020). O objetivo do sistema de justiça é descobrir a
realidade dos fatos e para isso necessita de minuciosa investigação, para que não haja
injustiças, mas isso não significa que a vítima deva ser submetida a uma escuta não
especializada e sem os devidos cuidados.
Há casos envolvendo abuso sexual contra crianças e adolescentes, em que
dificilmente pode-se estabelecer a materialidade por meio de elementos físicos ou
comportamentais, a fim de evidenciar o ocorrido, já que comumente são situações que
acontecem de modo silencioso. Assim, o depoimento de quem estava diretamente
implicado no evento criminal parece fundamental (AMENDOLA, 2009). Por isso, com a
enorme importância do depoimento da vítima, faz-se necessário um amparo especial,
ainda mais por conta de todo o trauma e da fase em que se situa, a infância ou começo da
adolescência.
Dentro da teoria do direito penal mínimo, existem os princípios metodológicos
da construção alternativa dos conflitos e dos problemas sociais, conforme Baratta (1987).
Nessa classificação o autor aduz acerca do princípio geral de prevenção que oferece uma
indicação política fundamental para uma estratégia alternativa de controle social. Tal
princípio busca deslocar, cada vez mais, a ênfase posta nas formas de controle repressivo
para formas de controle preventivo.
O princípio retromencionado é relevante em face de todos os tipos penais, pois
o que se busca é a não existência de crimes, então nada mais justo que os prevenir, agindo
com uma política de prevenção de danos. Em face ao aludido, tem-se como
questionamento se o Estado fomenta as violências, seja por omissão ou por maciça
intervenção. O controle social deve existir, mas é necessária a realização de medidas
focadas na criança e no adolescente, principalmente nos ambientes extrafamiliares para
que aquela criança esteja ciente dos tipos de violência e dos limites ao que concerne o
toque em seu corpo.
No âmbito penal é necessária a produção de prova qualificada se tratando de
abuso sexual a um infantojuvenil (POTTER, 2019). Nesse aspecto, após a reconstrução
material, é possível extrair, em regra, as consequências jurídicas do caso, contudo, na
maioria das vezes o suporte informativo da realidade processual é muitas vezes limitado,
mas mesmo com essa situação deve haver a investigação a fim de que não haja
impunidade. Além disso, para que não existam outras vítimas do abusador.
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Na situação debatida não é diferente, o processo penal precisa respeitar o
devido processo legal sendo assim justo, dado que o art. 5°, LIV da Constituição anuncia
que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
(BRASIL, 1988). Essa garantia constitucional deve ser harmonizada ao princípio do
contraditório e com as limitações processuais existentes em um caso de abuso sexual
infantil. A partir do momento que se tem o depoimento especial para que a vítima, no caso
o infantojuvenil, seja preservado, dada a ocorrência do crime, não há mácula aos princípios
constitucionais, pelo contrário, há uma ponderação entre contraditório e respeito às
garantias fundamentais da vítima, em prol da preservação de sua dignidade.
Em acórdão proferido na Apelação de nº 70042952382 em 2011, a Oitava
Câmara Criminal do TJRS a Desembargadora Fabianne Baisch decidiu pela
constitucionalidade do uso do depoimento especial:
[...] Por outro lado, embora se reconheça a relevância do contato
direto do magistrado com a vítima e a validade da comunicação não
verbal, na formação da livre convicção do julgador, há que considerar
que a adoção do procedimento especial não inviabiliza o juiz, assim
como o Ministério Público e a defesa, os quais assistirão o ato através
de equipamentos de áudio e vídeo de tecnologia avançada, que
interligam a sala de audiências com o local onde se encontra a vítima,
de participarem ativamente da inquirição, formulando perguntas, a
fim de elucidar eventuais pontos controvertidos; ao contrário, já que
a entrevista será integralmente gravada em CD, que será anexado ao
processo, possibilitando inclusive a visualização das reações
apresentadas pelo ofendido durante o depoimento. Por certo que
não é obrigatório. Mas, diante da especial relevância e inegável
proveito - reduzindo a exposição da criança ou adolescente, já
traumatizados com a violência sofrida -, merece ser privilegiado.
Nessas condições, não se vislumbrando nenhum prejuízo pelo
emprego desta sistemática, seja à acusação, seja à defesa ou à
formação do livre convencimento do juiz, deve prevalecer aquele
meio disponível que, a meu ver, revela-se mais hábil na proteção dos
direitos das crianças e adolescentes, vítimas de abuso, e resguardo
da dignidade, respeito e intimidade das mesmas. Mas não se ignora,
por outro lado, que existem casos nos quais o adolescente está no
limiar de completar a maioridade, despontado absolutamente
desproporcional a medida de proteção, com a ouvida através de
profissionais da área social e psicológica. (RIO GRANDE DO SUL,
2011)
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O julgado acima foi transcrito para que se observe, por meio de exemplo real,
como dentro de um crime tão delicado a análise deve ser cuidadosa e além disso, deve
respeitar as particularidades de cada caso, tentando minimizar os danos e deixar a vítima
o mais confortável possível. Contudo, é inevitável o sofrimento dessa vítima testemunha,
pois ela reviverá todo o ocorrido, então já que o sofrimento ocorrerá que seja o menos
danoso, para que não haja a revitimização já mencionada.
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A Lei 13.431/17 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência. Nesta lei têm-se os aparatos técnicos em
relação à justiça criminal. A proteção às crianças almeja concretizar o artigo 227 da
Constituição federal e assim, as crianças, quando chamadas para testemunhar acerca de
um fato criminal tem-se a revisão de alguns protocolos de atuação dos profissionais do
sistema de justiça.
O Decreto nº 99.710/1990 que promulga a Convenção sobre os Direitos da
Criança dispõe em seu artigo 12:
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a
formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões
livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança,
levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função
da idade e maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a
oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou
administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por
intermédio de um representante ou órgão apropriado, em
conformidade com as regras processuais da legislação nacional.
(BRASIL, 1990a)
Observa-se então que a oitiva da criança é um direito garantido em prol de um
processo, busca-se assim assegurar o devido processo legal. O cuidado na escuta da
criança está relacionado a sua dignidade e além disso, tem-se o objetivo de extrair a
verdade dos fatos da forma menos danosa possível.
O artigo 111 do Código Penal brasileiro dispõe acerca das situações em que a
prescrição da pretensão punitiva lato sensu começa a correr. No que concerne aos crimes
contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos no Código Penal ou em
legislação especial, o início se dá da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos,
salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Nesse sentido, a legislação
penal, em sua função interventora, almeja efetivar a justiça e proteger a dignidade sexual
do infante, pois o termo inicial da prescrição punitiva se inicia, como fora retromencionado,
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quando este completar 18 anos, podendo exercer o direito de representar, ainda que a
violência sexual tenha ocorrido durante sua infância ou adolescência.
Assim, Bitencourt (2020) assevera acerca do dispositivo legal citado que o
objetivo da novel norma penal é proporcionar maior proteção ao bem jurídico - dignidade
sexual do infanto-juvenil-. Conforme o autor, objetiva-se com a norma em comento a
seguridade da persecução penal, ou melhor, da atividade repressiva do Estado. Até porque,
até a maioridade penal a legitimidade para representar o ofendido infantojuvenil é do seu
representante legal e em grande parte dos casos, o violentador dessa criança ou
adolescente é aquele que legalmente, seriam os seus representantes (pais, padrastos,
tutores etc.), conforme abordado aqui.
2.3 Da definição de criança, adolescente e família
Ao tratar de violência sexual infantil intrafamiliar é imprescindível evocar o
conceito legal de família. Ao longo dos anos esse conceito sofreu alterações significativas,
pois antes os conceitos estavam atrelados a formalidade do casamento e a
consanguinidade, como preconizava o Código Civil brasileiro de 1916. Farias e Rosenvald
(2016) determinam que o conceito de família assume uma concepção múltipla, plural,
podendo dizer respeito a um ou mais indivíduos, ligados por traços biológicos ou
sociopsicoafetivos, com a intenção de estabelecer, eticamente, o desenvolvimento da
personalidade de cada um.
A família é um núcleo transmissor de costumes e experiências humanas que vão
passando de geração em geração (FARIAS; ROSENVALD, 2016). A amplificação do conceito
acompanhou a evolução social, visto que a família é composta por aquelas pessoas que
participam das relações interpessoais e sociais do indivíduo, existindo ou não
consanguinidade. É nesse ambiente familiar que o infante terá sua formação, assim, para a
criança, o modelo da relação ao qual for submetido será o padrão que guiará suas ações,
então se o ambiente for de agressão e abuso, existirão reflexos psicológicos e
comportamentais.
Farias e Rosenvald (2016) asseguram que a família é o lugar adequado em que
o ser humano nasce inserido e, merecendo uma especial proteção do Estado, desenvolve
a sua personalidade em busca da felicidade e da realização pessoal. Entretanto, como visto
aqui, muitas crianças e adolescentes possuem essa parte da sua vida maculada em vista da
violência a qual são submetidos, pelas pessoas que deveriam cuidar e proporcionar um
ambiente saudável. Nesse aspecto, os conceitos jurídicos de criança e adolescente
merecem destaque.
O Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu artigo 2° que a pessoa até
doze anos de idade incompletos é definida como criança, e adolescente é aquela entre
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doze e dezoito anos de idade para efeito da referida lei (BRASIL, 1990b). Após a definição
jurídica, é importante observar que o “ser criança” e o “ser adolescente” são fases
diferentes, não só na vida, mas também de vivência sexual (POTTER, 2019). Com isso, a
depender da maturidade biológica, a consequência do abuso sexual infantojuvenil
intrafamiliar deixa uma sequela distinta.
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A infância é uma fase transitória que molda o físico e psíquico da criança para a
sua vida adulta (MARQUES et al., 2013). Mas essa fase da vida é ampla, pois há momentos
em que o infante depende integralmente da ajuda dos seus pais e responsáveis, seja para
andar, banhar ou se alimentar, mas já há uma fase em que essa criança adquiriu certa
autonomia. Então, em cada fase dessa deve existir um tratamento diferenciado e uma
atenção especial.
A dependência estrutural das crianças consiste na confiança plena delas em seu
progenitor ou cuidador, acreditando que tudo que eles fazem é bom e ajuda de alguma
forma em seu desenvolvimento (FURNISS, 1993). Além disso, no abuso sexual infantil
questões de poder estão envolvidas, conforme afirma Furniss (1993), assim,
estruturalmente há uma interferência desse poder na relação. Essa dinâmica de poder se
dá tanto pelas atitudes, quanto fisicamente, então aquele infante além de ter que obedecer
aos seus pais ou responsáveis, ainda tem que se submeter a força física deles.
Marques et al. (2013) afirma que o Direito Penal produz mais violência que
combate. Em face dos princípios constitucionais, o direito penal deve agir somente quando
medidas menos gravosas não forem cabíveis. Nesse sentido, cabe destacar, sob a ótica dos
autores retromencionados, que o direito penal também é uma forma de violência e no que
concerne ao crime aqui debatido, a tutela do direito penal é da liberdade sexual da criança
e do desenvolvimento livre e sadio da sua personalidade sexual.
No julgamento do Recurso Especial 1.159.242 SP, o STJ decidiu que: “Aqui não
se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever
jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos” (BRASIL, 2012).
Entende-se que amar é faculdade, mas cuidar é dever, assim, os responsáveis possuem
legalmente a obrigação de cuidar dos filhos e preservar sua dignidade e integridade. Por
isso, o crime em questão é uma barbárie, pois é cometido por quem deveria preservar a
saúde desse infante.
É de suma importância definir as diferentes formas de violência sexual,
especialmente do abuso sexual intrafamiliar que podem se dar com ou sem contato físico.
A relação de poder já mencionada, acarreta em uma superioridade em que a vítima é
constrangida e ameaçada pelo abusador, seja fisicamente ou verbalmente, por conversas
sobre sexualidade destinadas a despertar o interesse da criança e do adolescente, por meio
da exibição de filmes pornográficos, exibicionismo e do voyeurismo (POTTER, 2019). Além
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do ato sexual propriamente dito, podem existir, conforme mencionado, a masturbação do
abusador em frente da vítima ou o induzimento a prática de relações sexuais daqueles que
estão em desenvolvimento.
Essas práticas são nocivas e causam sequelas aos que são submetidos, havendo
uma perturbação psicológica visto que o trauma não está atrelado somente ao toque, mas
também ao que aquele infante olha e escuta. No Brasil não há legislação específica que
trate acerca do abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, então os
dispositivos que tutelam esse bem jurídico são os dispostos no Código Penal brasileiro. O
artigo 217-A da legislação supramencionada trata acerca do estupro de vulnerável
tutelando as crianças, que vão até os 12 anos de idade conforme o estatuto da criança e
parte dos adolescentes (até 14 anos). O 213 da mesma legislação tipifica o crime de estupro
e tutela os adolescentes e adultos. (BRASIL, 1940)
Além do que fora citado, existem outros tipos penais que podem se encaixar
nesse envolvimento criminoso que faz uso da relação de parentalidade ou de autoridade.
No que tange a relação sexual de adultos com crianças ou adolescentes no contexto
familiar pode existir a conduta do artigo 218 do Código Penal que consiste no uso do
menor de 14 anos para servir a lascívia de outrem, o artigo 218 -A do dispositivo
mencionado configura como crime a conduta de satisfazer a lascívia mediante presença de
criança ou adolescente. Além disso, o artigo posterior, o 218-A aduz acerca do
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de vulnerável.
(BRASIL, 1940)
O capítulo V do Código Penal brasileiro também tutela a dignidade sexual
abrangendo os infantes. Em seu artigo 227 tipifica a conduta de mediação para servir a
lascívia de outrem (BRASIL, 1940). Desse modo, em face de todos os dispositivos citados,
observa-se que não configura o abuso sexual infantil intrafamiliar somente o ato entre o
próprio familiar e a criança ou adolescente, mas também o fato de favorecer que outra
pessoa violente aquela vítima, permitir ou até mesmo realizar práticas sexuais na sua frente.
Pois, todas essas condutas de alguma maneira maculam a fase da vida daquela criança ou
jovem, visto que quem deveria lhe dar amor, carinho e cuidados é quem está lhe
machucando ou permitindo que lhe machuquem.
As condutas mencionadas buscam tutelar o bem jurídico em questão que é a
dignidade sexual e nesse caso, sobretudo, além do físico, o psicológico dessa vítima que é
submetida a um crime tão bárbaro durante um período muito longo, pois até que se
descubra, os traumas aos quais foram submetidos já deixa danos irreparáveis.

Além da legislação penal, o artigo 244-A da Lei n° 8.069, ECA dispõe acerca do
assunto tipificando a conduta de submeter criança ou adolescente à prostituição ou à
exploração sexual. Nesse aspecto, o Estatuto da Criança e do adolescente traz as
260

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

consequências a quem comete essa forma de abuso, seu artigo 98, II anuncia que são
aplicadas as medidas de proteção à criança e ao adolescente sempre que os direitos
reconhecidos determinados na Lei em questão forem ameaçados ou violados por falta,
omissão ou abuso dos pais ou responsável. (BRASIL, 1990b). O abuso sexual já referido
enquadra-se na conduta mencionada e tal crime é mais comum do que se imagina, pois
além de a vítima sofrer com seu agressor, em algumas ocasiões a outra pessoa que é sua
responsável, seja mãe, pai, madrasta ou padrasto são coniventes, o que dificulta ainda mais
a punição do autor desse crime, bem como a sua libertação dessa crueldade.
Nucci (2018) define as medidas de proteção citadas no caput do artigo
colacionado como as determinações dos órgãos estatais competentes para tutelar, de
imediato, de forma provisória ou definitiva, os direitos e garantias da criança ou
adolescente, com enfoque na situação de vulnerabilidade na qual se vê inserido o infante
ou jovem. Essas medidas estão elencadas no art. 101 do Estatuto da Criança e do
adolescente e são aplicadas de acordo com o caso em concreto. O dispositivo busca
preservar a integridade dessa vítima, bem como punir o acusado.
Nucci (2014) afirma que a tutela penal no campo sexual se estende, com maior
zelo, em relação às pessoas incapazes de externar seu consentimento racional e seguro de
forma plena. A criação do art. 217-A do Código Penal observa a vulnerabilidade do jovem
que pode ser facilmente convencido de praticar um ato o qual não deveria pela sua
imaturidade e também pela relação de poder existente, até porque um adulto possui mais
poder que um infante ou adolescente e o adulto que é responsável por aquela vítima,
possui ainda mais, visto que ela é a pessoa a qual deve ser respeitada e obedecida pela
lógica do arcabouço familiar. Constatar essa vulnerabilidade é importante, pois o
discernimento daquela vítima é reduzido, então, é cabível tipificar tal ato almejando o
afastamento da presunção de violência, pois este não é requisito para a consumação do
crime (POTTER, 2019).
A interpretação jurisprudencial acerca da abolição de necessidade da presunção
de violência no crime de estupro de vulnerável é clara, conforme se observa no julgamento
do Habeas Corpus n° 101.456 - TJMG pelo STF, do Relator Ministro Eros Grau:
1. Ambas as Turmas desta Corte pacificaram o entendimento de
que a presunção de violência de que trata o artigo 224, alínea a,
do Código Penal é absoluta. 2. A violência presumida foi eliminada
pela Lei nº 12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor
de quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não se há mais
de perquirir se houve ou não violência. A lei consolidou de vez a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem indeferida.
(BRASIL, 2010a)
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Para que se figure o tipo penal colacionado, basta que o agente saiba que
aquela vítima é menor de catorze anos e decida ter conjunção carnal ou qualquer ato
libidinoso com ela. Considerando o caso em questão, de abuso sexual infantil intrafamiliar,
é quase impossível que o agente tenha desconhecimento da idade da vítima pelo fato dele
ser o responsável. Contudo, mesmo que exista o desconhecimento seja por desleixo ou
descuido, o crime ainda está figurado, pois aquela vítima está em situação de
vulnerabilidade não podendo ter a quem recorrer, visto que a prática é realizada por quem
tem o dever legal de lhe proteger.
A irrelevância da vontade da vítima no ato sexual praticado contra menor de
quatorze anos já foi reconhecida em precedente judicial do STF. Em abril de 2014, nos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.152.864/SC, sob a relatoria da Ministra
Laurita Vaz, tem-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTS.
213 C.C 224, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR
À LEI N.º 12.015/2009. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.
CONSENTIMENTO DAS VÍTIMAS. IRRELEVÂNCIA. INCAPACIDADE
VOLITIVA. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL DO MENOR. RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DAS DEMAIS
TESES VEICULADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
1. A literalidade da Lei Penal em vigor denota clara intenção do
Legislador de proteger a liberdade sexual do menor de catorze anos,
infligindo um dever geral de abstenção, porquanto se trata de pessoa
que ainda não atingiu a maturidade necessária para assumir todas as
consequências de suas ações. Não é por outra razão que o Novo
Código Civil Brasileiro, aliás, considera absolutamente incapazes
para exercer os atos da vida civil os menores de dezesseis anos,
proibidos de se casarem, senão com autorização de seus
representantes legais (art. 3.º, inciso I; e art. 1517). A Lei Penal,
por sua vez, leva em especial consideração o incompleto
desenvolvimento físico e psíquico do jovem menor de quatorze
anos, para impor um limite objetivo para o reconhecimento da
voluntariedade do ato sexual.
2. A presunção de violência nos crimes contra os costumes
cometidos contra menores de 14 anos, prevista na antiga redação do
art. 224, alínea a, do Código Penal, possui caráter absoluto, pois
constitui critério objetivo para se verificar a ausência de condições de
anuir com o ato sexual. Não pode, por isso, ser relativizada diante de
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situações como de um inválido consentimento da vítima; eventual
experiência sexual anterior; tampouco o relacionamento amoroso
entre o agente e a vítima.
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3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento "quanto a
ser absoluta a presunção de violência nos casos de estupro contra
menor de catorze anos nos crimes cometidos antes da vigência da
Lei 12.015/09, a obstar a pretensa relativização da violência
presumida." HC 105558, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 22/05/2012, DJe de 12/06/2012). No mesmo sentido: HC
109206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
18/10/2011, DJe 16/11/2011; HC 101456, Rel. Min. EROS GRAU,
Segunda Turma, julgado em 09/03/2010, DJe 30/04/2010; HC 93.263,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/04/2008, RHC
79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 17/08/2001.
4. Embargos de divergência acolhidos para, afastada a relativização
da presunção de violência, cassar o acórdão embargado e o acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para
que as demais teses veiculadas na apelação da Defesa sejam
devidamente apreciadas. (BRASIL, 2014). (Grifo nosso)
A jurisprudência transcrita retrata que o foco da legislação penal é tutelar a
criança, mesmo que exista o consentimento, este não é levado em consideração visto a
imaturidade daquela vítima e não só, mas também a relação de poder que enseja em uma
coação psicológica que tolhe a compreensão da seriedade do ato realizado.
Acerca da relativização do consentimento do menor de 14 anos, com o advento
da Lei n. 12.015/2009 que introduziu o art. 217-A ao Código Penal, tem-se a superação
desse questionamento, pois o dispositivo não fala sobre consentimento ou violência,
somente tipifica o ato em si com menor de 14 anos. Contudo, a vulnerabilidade absoluta e
vulnerabilidade relativa é ainda debatida pela doutrina, sob o argumento de que o juiz,
diante do caso concreto, deve observar as condições pessoais da vítima, bem como
conhecimento e discernimento, conforme Bitencourt (2014). A proteção constitucional
supera todas as ponderações e torna irrelevante uma análise, pois uma criança pode ser
facilmente convencida a achar que deseja ter uma relação enquanto não deseja, o poder,
citado reiteradamente no corpo do capítulo, só reforça a ideia da vulnerabilidade absoluta.
O Ex ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira em curso acerca da violência contra
crianças e adolescentes, com ênfase no abuso sexual, ministrado a escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados relatou a definição de abuso sexual para a
Organização Mundial de Saúde (1999) que consiste no envolvimento de uma criança em
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atividade sexual que ele/ela não tem compreensão, é incapaz de dar consentimento
informado ou para qual a criança não tem preparo, em termos de desenvolvimento, para
dar consentimento ou que viola as leis ou os tabus sociais de uma sociedade. A criança
pode ser induzida, coagida, explorada, diversas são as formas de execução de tal crime
bárbaro, reafirmando assim a desnecessidade de deliberação da vítima, ou seja, de
consentimento.
A legislação penal reflete diretamente a sociedade e os costumes aos quais é
submetida. É nítido que a legislação penal anterior a de 1940, os Códigos penais de 1830
e 1890 possuíam um grande aspecto patriarcal e sexista, bem como “adultocentrista”, pois
tinha-se a concepção que o adulto era titular de direitos e a criança não precisava de tutela
específica, uma vez que esta estava sob os cuidados de seus responsáveis, assim, a
realidade cruel era ignorada, visto que sempre existiram crimes contra crianças e
adolescentes, principalmente sexuais. As legislações citadas, de 1830 e 1890 sequer
possuíam tipificação específica para crimes cometidos a menores de 14 anos ou
recrudescimento das penas previstas na ocorrência dessas situações.
Essa alegação de que deve haver a observância de cada caso em face de um
estupro de vulnerável é decorrente de um olhar patriarcal e sexista que deseja colocar a
vítima dentro de padrões comportamentais que ela ao menos é, visto que é uma fase de
transição psíquica. Esse momento de formação mental e física, é um momento em que
fatores externos atingem profundamente esses indivíduos, logo, se forem submetidos a
coações, ou a realidades conflituosas e que incentivem a sua prática sexual irão agir assim
e essa atitude em momento algum é justificativa para desclassificação do abuso sexual.
Afirmar que aquele infante ou adolescente já possuíam maturidade corporal ou que eram
desenvolvidos demais para a sua idade não é argumento ou o fato de a criança ser
“sedutora” não existe, não é cabível, é na verdade absurdo.

Perceber que os cuidados das crianças e dos adolescentes vão além da família,
visto que essa instituição pode, como visto aqui, ser o responsável pelos maiores traumas
do infante juvenil foi de imensa importância, pois o Estado é o responsável pela tutela dos
direitos fundamentais dos indivíduos. Contudo, não foi o suficiente, uma vez que a
tipificação não ensejou a cessação desse crime ou sua diminuição, os dados ainda são
alarmantes. O jornal “O Globo” em 2020 fez um levantamento dos dados emitidos pelo
ministério da saúde em 2018, e o número de casos de abuso sexual contra crianças e
adolescentes foi de 32 mil durante o referido ano, o que consiste em três casos a cada uma
hora (HERDY, 2020).
Conforme o 14° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ao final de
2020 a maioria das vítimas de estupro no Brasil têm menos de 13 anos. Os dados mostram
que em 2019 esse número cresceu, foram 66.123 vítimas de estupro e estupro de vulnerável
figurando um estupro a cada 8 minutos, desse número 57,9% tinham no máximo 13 anos.
264

www.conteudojuridico.com.br

Outro dado assustador divulgado no mesmo anuário é o referente a relação entre o autor
do crime e a vítima dos estupros e estupros de vulnerável, em 84,1 % o autor era conhecido
da vítima, ou seja, familiar, amigo, vizinho e etc. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, 2020)
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Os dados colacionados retratam um padrão preocupante, que demonstra a
ineficácia da jurisdição penal quanto ao crime aqui tratado, além disso, reitera-se a
necessidade de uma política de redução de danos, visto que o crime em si ainda conta com
números alarmantes.
Diante disso, neste capítulo, observou-se como a legislação brasileira se porta
diante do crime de abuso sexual infantil intrafamiliar, expondo as tipificações, bem como
as penas cominadas. O aspecto procedimental no concernente a ação penal também foi
tratado, assim como as definições de criança, adolescente e família. No capítulo seguinte,
serão abordados os mecanismos jurídicos de proteção a vítima de abuso sexual infantil
assim como a revitimização ocasionada pelo sistema penal.
3

OS MECANISMOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO À VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL

Passada a análise ao ordenamento jurídico penal e a punição a quem comete o
abuso sexual infantil intrafamiliar, serão examinados nesse capítulo os mecanismos de
proteção as vítimas desse crime. Como o ordenamento se coloca diante desses sujeitos de
direitos especiais para que as consequências do crime não sejam ainda maiores, isto é, o
que é feito pela redução dos danos.
O foco aqui é a vítima, importando entender se o direito penal é um espaço de
prevenção a esses abusos, ou de mera punição. Além disso, vale salientar que um assunto
tão importante quanto esse atinge as mais diferentes esferas do direito não sendo tratado
somente o ordenamento penal em si, mas toda a legislação que protege as vítimas.
3.1 Vitimização secundária
Beristain (2000) elucida os efeitos diretos da prática de violência sexual, que
consistem na vitimização primária, podendo estes serem de desespero, perturbações,
bloqueio do pensamento, problemas sexuais, dentre outros. A reação inicial é o reflexo
direto do que o abuso causa à vítima, sendo assim, o mais grave fato dentro do contexto
do crime.
Diante do gravíssimo ato de abuso, além dos reflexos físicos, têm-se os traumas
psíquicos que reverberam durante toda a vida da vítima. Ademais, a vítima que é vulnerável
tratando-se do caso em questão- tendo em vista a sua idade- está hiper fragilizada e ao
recorrer ao judiciário encontra além do despreparo, um tortuoso caminho até a
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condenação do abusador. Tal caminho torna o crime mais penoso que já é, por isso é
significativo esmiuçar a vitimização secundária com vistas a sua superação. A vitimologia
partilha da mesma metodologia da Criminologia, sendo um subcampo dessa área,
conforme Potter (2019). A vitimologia que consiste no estudo da vítima considera o seu
comportamento, assim como os aspectos que norteiam o drama criminal (POTTER, 2019,
p. 92).
Em análise ao artigo 5° da Constituição Federal tem-se uma série de direitos e
garantias fundamentais dados ao criminoso efetivando o Estado democrático de Direito.
Contudo, quando se refere ao sujeito passivo do crime, o que se observa é uma tentativa
de tornar a pena branda a exemplo da agravante trazida no artigo 61 do Código penal
brasileiro no caso de delito cometido em face de criança. Mas tal medida ainda não cuida
da vítima em si, só almeja punir o criminoso de forma mais severa.
Beristain (2000) afirma que muitas vezes deverá evitar-se o cumprimento de
alguns preceitos formais, em detrimento de novos direitos humanos dos menores. Na
perspectiva da vítima, cuidados especiais devem ser tomados, ainda mais no que concerne
às vítimas infantojuvenis que sofreram abuso sexual intrafamiliar. O cuidado especial não
significa macular o devido processo legal previsto constitucionalmente, o que deve ocorrer
é a estruturação adequada, pois, conforme o autor, grande parte do pessoal do Judiciário
opina que as vítimas não necessitam de um tratamento especial e demonstra não possuir
suficientes estruturas adequadas para atendê-las.
Tal descuido reflete na revitimização desses sujeitos de direitos especiais e além
disso, o tratamento não especializado ignora que crimes cometidos dentro da família
contra crianças e adolescentes faz com que estes facilmente, se convertam em
delinquentes quando chegarem a certa idade como aduz Beristain (2000). Então, se ignora
o conceito de vítima e as suas particularidades, bem como os efeitos no comportamento
dos futuros adultos, ou melhor da sociedade, tendo em vista que o infante de hoje é o
adulto de amanhã.
A vitimização é delineada em graus, de acordo com Beristain (2000). A
vitimização primária deriva diretamente do crime, como afirma o autor, no caso do abuso
sexual infantil intrafamiliar consiste no próprio ato, nas sequelas físicas e psicológicas do
trauma. Dentre as reações iniciais tem-se o desespero, hiperemotividade intensa, como
ansiedade, medo, sensação de abandono, de humilhação, depressão, raiva, sensação de
culpa (BERISTAIN, 2000, p.103).
A exposição do infantojuvenil ao abuso sexual infantil é definida para Potter
(2019) como vitimização primária o qual desencadeia em ressentimentos e desequilíbrio
emocional. Cabendo destacar a diferenciação existente entre as vítimas do abuso sexual
infantil intrafamiliar, pois aquelas que sofreram ato de violência sexual único não tiveram
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a mesma vitimização das que residiram durante um longo tempo com o agressor (POTTER,
2019, p. 106). Entende-se que tal crime reverbera de uma forma diferente a partir da sua
dimensão, constituindo níveis diferentes de vitimização e sequelas nesses infantes e
adolescentes.
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O agressor usa do seu poder em face da vítima para lhe despertar sexualidade
e prazer, o que faz com que essa vítima se sinta culpada, pois acabou consentindo com o
ato (POTTER, 2019, p. 108). Mas tal consentimento é inválido à luz da incapacidade dessas
crianças e adolescentes, esse fato consiste na vitimização, sendo uma consequência do
crime que na maioria das vezes gera o silêncio da vítima, seja por medo de ser julgada ou
medo que algum mal atinja sua família.
A vitimização secundária é definida por Beristain (2000) como os sofrimentos
que às vítimas, às testemunhas e majoritariamente aos sujeitos passivos de um delito lhes
impõem as instituições mais ou menos diretamente encarregadas de fazer “justiça”.
Policiais, juízes e peritos são alguns exemplos de acordo com o autor. As respostas formais
do sistema penal desconsideram a possível revitimização da vítima que já sofreu com o
crime em si, além disso, como o autor afirma, as vítimas ao decorrer das investigações não
são compreendidas devidamente e possuem cada vez menos informação.
Os problemas relatados acima são amplificados quando as vítimas são crianças
e adolescentes abusadas por seus familiares, pois se estes não possuem acolhimento em
seu seio familiar, nem na justiça, quem os acolherá?
Os papéis de vitimador e de vitimado não são fixos, nem estáticos, nem
permanentes, mas sim dinâmicos, mutáveis e intercambiáveis. O mesmo indivíduo pode,
sucessivamente ou simultaneamente, passar de um papel a outro, conforme Beristain
(2000). Quando não direcionada a atenção especial à vítima, a transmutação desses papéis
fica passível de ocorrer, gerando um problema social ainda maior. Não podendo a vítima
ser tratada somente como testemunha ou colaboradora a punição do acusado, além disso,
é preciso observá-la como sujeito de direitos especiais que merece total atenção e bem
como Potter (2019) leciona, a vítima não necessita de compaixão, mas sim solidariedade e
conduta ética dos agentes que integram o sistema penal.
Além da vitimação primária e secundária, Beristain (2000) faz referência a
vitimação terciária sendo segundo ele o resultado das vivências e dos processos de
atribuição e rotulação, como conseqüência ou “valor acrescentado” das vitimações
primária e secundária precedentes. Então, quando o indivíduo ciente vitimação primária ou
secundária, avoca um resultado, em certo sentido, paradoxalmente bem-sucedido (fama
nos meios de comunicação, aplauso de grupos extremistas, etc.) (BERISTAIN, 2000, p. 109).
Além disso, aceita a nova imagem de si e busca vingar-se das injustiças sofridas e de seus
vitimadores.
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A vingança mencionada não se dá somente em face do criminoso, mas sobre si,
tornando-se delinquente. Sendo assim, uma cadeia social que possui inúmeros reflexos
comportamentais.
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3.2 Mecanismos de proteção à vítima
Andrade et al. (2018) leciona que na incidência de abuso sexual intrafamiliar, o
qual o agressor é o pai (ou mãe), tutor ou guardião (neste incluído o padrasto ou madrasta),
é cabível propositura da ação de representação por infração administrativa prevista no art.
249 do Estatuto da Criança e do adolescente cumulada com a ação de afastamento de
agressor prevista no art. 130 do mesmo Estatuto e fixação provisória de alimentos
(parágrafo único incluído ao art. 130 do ECA pela Lei n. 12.415/2011), além da aplicação
subsidiária da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e Lei n. 13.431/2017. Nesse sentido,
tratando-se de legislação específica, tem-se um vasto amparo, uma vez que todas as
medidas cabíveis estão expressas tanto no Estatuto supramencionado, como na
Constituição Federal brasileira.
O Código Civil brasileiro de 2002 aduz em seu artigo 1.638, II, b parágrafo único
que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que praticar contra filho, filha
ou outro descendente estupro de vulnerável. Tem-se mais uma consequência do abuso
sexual infantil alocada na legislação brasileira, confirmando assim que há uma gama de
proteção jurídica à criança (BRASIL, 2002). Nesse sentido, haverá uma destituição desse pai,
mãe ou responsável que cometeu o ato criminoso. O poder familiar é definido por Tartuce
(2017) como sendo o poder exercido pelos pais em relação aos filhos, dentro da ideia de
família democrática, do regime de colaboração familiar e de relações baseadas, sobretudo,
no afeto.
O artigo 98 do ECA aduz em seu texto que serão aplicadas medidas de proteção
quando a criança ou adolescente possuírem alguns direitos violados (BRASIL, 1990b).
Nesse aspecto, Nucci (2018) leciona que a intervenção do Estado, por seus órgãos
competentes, torna-se viável assim que detectada uma ameaça a direito ou garantia do
menor de 18 anos, bem como – e com mais razão – quando se apresentar uma efetiva
violação (dano) a direito ou garantia. Nesse sentido, o jovem, ao ter sua dignidade sexual
atingida, possui amparo neste dispositivo também, o qual autoriza a intervenção estatal. O
autor acrescenta que os órgãos estatais podem tutelar de maneira provisória ou definitiva
os direitos e garantias da criança ou do adolescente, tudo dependerá da situação
específica.
A Lei 13.431/2017 que alterou o ECA estabeleceu o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
O artigo 14 caput e o § 2º da lei supramencionada aduzem que:
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As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança
pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações
articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao
atendimento integral às vítimas de violência. § 2º acrescenta que nos
casos de violência sexual, cabe ao responsável da rede de proteção
garantir a urgência e a celeridade necessárias ao atendimento de
saúde e à produção probatória, preservada a confidencialidade.
(BRASIL, 2017)
Desse modo, a vítima além de ter amparo garantido, também tem direito à
confidencialidade, que respeita a sua dignidade, que foi violada brutalmente, tal sigilo é
importante até mesmo em uma perspectiva de futuro, para que não haja constrangimentos
posteriores. Contudo, Nucci (2018) assevera acerca do dispositivo que “as várias medidas
protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente também não são, na maioria,
cumpridas. Disso decorre que o papel aceita tudo, mas há de se caminhar bastante para
que essas providências sejam efetivadas no Brasil”. Desse modo, observa-se a existência
de vasto amparo legal às vítimas, entretanto, infelizmente não há efetivação plena no plano
prático.
Diante do exposto, é necessário entender que violência sexual reverbera em
diversas áreas da vida do indivíduo: cognitiva, emocional e comportamental, por isso, cada
caso deve ser analisado cuidadosamente, o tempo de duração do abuso, a frequência, a
relação da criança com o abusador. Com isso, é importante que os mecanismos previstos
legalmente funcionem, visando amparar aqueles que tiverem o seu momento mais bonito
da vida maculado por brutal violência.
O romance epistolar “A cor púrpura” de 1982 da escritora Alice Walker retrata
como a falta de informação dessas crianças e adolescentes reverbera nesse crime.
No livro a personagem principal, Celie, com apenas 14 anos é abusada
sexualmente por seu padrasto e em seus relatos é possível observar a sua falta de
conhecimento diante do que estava ocorrendo. A vítima questiona Deus acerca do que
estava acontecendo com ela e relata em suas cartas que o seu padrasto colocou “a coisa
dele” dentro do órgão genital dela. Nesse ponto, é possível observar como a falta de
conhecimento desses sujeitos de direitos especiais faz com que esse crime se perpetue,
uma vez que não tendo ciência de que aquele ato se configura um crime, a vítima sequer
se sente no direito de contar a alguém ou buscar ajuda.
Além disso, o agressor fala para ela que aquele ato é o melhor e que era bom
ela se acostumar. A partir disso, extrai-se que a inocência da vítima agrava o crime e
acarreta em danos psicológicos muito maiores, no próprio livro, quando adulta, Celie
torna-se insegura e se sente merecedora dos diversos sofrimentos que vem a passar. Nesse
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cenário, o que se infere é que os traumas da personagem interferiram diretamente em seu
desenvolvimento mental e em suas ações.
Apesar da história retratada ser uma ficção, os fatos narrados infelizmente não
são, pois os dados mostram como há um alto índice de abuso sexual infantil intrafamiliar.
Então, com toda certeza o previsto no inciso V do artigo 101, que está sendo analisado,
deve ser aplicado em todos os casos, porque o abuso sexual atinge as mais profundas
esferas do indivíduo, principalmente a mental. O inciso mencionado aduz acerca da
requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico pelo Conselho Tutelar.
Entretanto, dado o cometimento de um crime por parte dos pais ou
responsáveis, sendo estes, os incumbidos de dar afeto a criança, conforme exposto pelo
autor anteriormente, haverá uma destituição desse poder. Nessa situação ocorrerá a
extinção do poder de família, a qual diante do caso concreto será feita a análise para saber
se a vítima será afastada somente do agressor ou se ambos os pais perderão o poder
familiar. Nesse sentido, o artigo 130 do ECA afirma que autoridade judiciária poderá
determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum no caso
de abuso sexual praticado pelos pais ou responsáveis (BRASIL, 1990b).
A mácula na relação de confiança e cuidado entre a vítima e o abusador gera
danos descomunais, como já mencionado. Nesse aspecto, a rede de apoio possui enorme
importância para que o trauma não seja potencializado no decorrer das investigações. A
rede consiste em um conjunto de sistemas e de pessoas significativas (estrutura) que
integram os relacionamentos existentes e percebidos pela criança, e que podem atuar no
sentido de efetivamente protegê-la (função) (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011).
No caso em comento, de abuso sexual infantil intrafamiliar, tem-se como rede
de apoio a família, escola, comunidade, Conselho Tutelar, Delegacia, Conselho de Direitos
da Criança, Ministério Público e Juizado da Infância e Adolescência, abrigos, serviços de
saúde (postos de saúde e hospitais) e assistência social (Centro de Referência da Assistência
Social e Centro de Referência Especializado da Assistência Social), conforme afirmam
Habigzang, Ramos e Koller (2011).
A transdisciplinaridade no presente caso, que demonstra uma das mais cruéis
formas de violação aos direitos humanos faz-se necessária, conforme elucida Potter (2019).
Além de uma análise de diferentes disciplinas, se tem a observância do sistema em sua
totalidade, arte, literatura, saindo de uma lógica rígida.
Foucault (1999) afirma que dentro de uma sociedade existem relações de poder
que se manifestam em diferentes níveis a depender de como são formadas. É clara a
relação de poder que existe dentro do seio familiar, que na verdade muitas vezes é de
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hierarquia, tendo em vista que os mais velhos devem ser tratados com respeito e serem
obedecidos.
A contextualização feita foi para que possamos entender como até a análise das
relações sociais atinge diretamente o assunto tratado aqui, porque até a dimensão do
poder imposto na relação entre a vítima e o abusador que é seu familiar, mensura a
extensão do dano psíquico e a forma como a rede de apoio e as investigações devem agir.
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3.2.1 Atenção primária à vítima
Observando o caminho percorrido pela vítima ou testemunha infantojuvenil
vítima do crime sexual tem-se inicialmente a comunicação do ato às autoridades
competentes para analisar e agir. A comunicação da ocorrência o crime pode se dar por
meio do Disque - 100 que é o serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em
violência sexual, Conselhos tutelares, Polícia Civil, Hospitais, Escolas, CRAI - Centros de
Referência no Atendimento Infantojuvenil, CRVV - Centro de Referência às vítimas de
violência, Ministério Público, Defensoria Pública e outros.

Romper o silêncio em situações como essas não é nada fácil, então a porta de
entrada para a identificação desse crime é muito importante, escolas, disque-denúncia,
serviços de saúde, familiares da vítima, Conselho Tutelar, dentre outros.
A condição peculiar de pessoas em desenvolvimento das crianças e
adolescentes fez com que a Constituição Federal Brasileira de 1988 se dedicasse à tutela
dos direitos fundamentais desse sujeito colacionando um rol em seu artigo 227 (TAVARES,
2018). Essa proteção integral às crianças e adolescentes trouxe normas em face da política
de atendimento, como o disposto no parágrafo 7° do artigo referido que remete a
descentralização político-administrativa e a participação popular. A descentralização
consiste na distribuição do poder por todas as entidades federativas, como afirmado por
Tavares (2018) e a participação popular segundo a autora, compreende no chamamento
da sociedade para colaborar na formulação das políticas públicas.
Esses mecanismos que se debruçam ao cuidado especializado e a um
alargamento no que refere aos direitos e garantias infanto-juvenis, retratam a evolução
histórica e o esquecimento a períodos autoritários em que se tinha somente os pais ou
responsáveis como supremos dentro da relação familiar, ignorando o fato de que estes
podem ser nocivos a esses infantes, pois são muitas vezes os autores dos crimes de abuso
sexual infantil.
O artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente carrega o rol de ações para
que haja a concretização da política de atendimento desses infanto-juvenis. Os comandos
trazidos nos incisos do artigo mencionado consistem em um comando normativo, sendo
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a sua execução obrigatória, conforme assente Tavares (2018). O inciso II merece uma
análise em face das alterações históricas, como afirma a autora supracitada, pois a
Constituição de 88 conferiu a concepção de política pública de estado à assistência social,
recebendo uma atenção especial, sendo regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência
Social - LOAS.
As políticas de assistência social são voltadas para pessoas e grupos que se
encontrem em estado permanente ou temporário de necessidade em razão de algum fator
de vulnerabilidade, conforme mencionam Rossato, Lépore e Cunha (2014), abrangendo
assim um segmento da população, pois só serão abarcados aqueles que de fato precisam
no momento. As vítimas de abuso sexual infantil intrafamiliar enquadram-se dentro do
segmento que necessita de assistência, por conta da vulnerabilidade que as atingem, não
só naquele momento, mas pelo resto de suas vidas, pois tamanho trauma reverbera em
toda a sua formação social.
O inciso III do artigo mencionado acima, que trata da prevenção e atendimento
médico às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão,
se refere a uma ação específica quando da ocorrência de um dos fatos citados. Sendo
necessário atentar-se que as crianças e os adolescentes são indissociáveis de seu contexto
familiar e sociocomunitário (TAVARES, 2018). De fato, a análise deve ser feita dentro do
contexto social, observando como chegar até aquela criança que é vítima de uma agressão
no ambiente que deveria estar totalmente amparada e segura.
O artigo 88 do ECA dispõe as diretrizes da política de atendimento atestando a
sua municipalização logo no inciso I fazendo jus assim a descentralização políticoadministrativa prevista constitucionalmente, devendo estes, por sua vez, realizar
programas de atenção direta, conforme Rossato, Lépore e Cunha (2014). Os municípios
assumiram assim atribuições que antes eram privativas da União e dos Estados Membros.
Tal municipalização deve estar em consonância ao princípio da responsabilidade solidária
do poder público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade (ROSSATO; LÉPORE;
CUNHA, 2014).
Ishida (2014) afirma acerca do artigo mencionado no parágrafo anterior que
embora o escopo seja de descentralizar as políticas, cabendo esta tarefa precipuamente ao
Município, é certo que também é necessária a participação dos Estados e da União.
Observa-se que é importante a integração para que exista agilidade e suporte adequado
para lidar com os casos de crime, principalmente os que envolvem exploração e abuso.
3.2.2 Delegacias especializadas
A Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 que estabelece o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o ECA, traz
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em seu artigo 20 a faculdade de o poder público criar delegacias especializadas no
atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência (BRASIL, 2017). Inexistindo
esse órgão, a vítima será encaminhada prioritariamente à delegacia especializada em temas
de direitos humanos, como dispõe o § 2º do artigo supramencionado. Essa faculdade dada
ao poder público faz com que exista pouquíssimas delegacias especializadas o que acarreta
em despreparo dos locais para o atendimento das crianças e adolescentes vítimas dos mais
diversos abusos, principalmente o sexual.
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Nucci (2018) afirma que as delegacias especializadas deveriam ser instituídas,
mas que na ausência desses locais especializados em direitos humanos, é importante levar
as crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e abuso a delegacias que cuidem de
minorias, como distritos da mulher, de discriminação racial ou até mesmo de violência
doméstica. A constituição defende as garantias e direitos das crianças e adolescentes bem
como toda a legislação penal ao trazer causas de agravamento da pena em caso de crimes
praticados contra descendente e aumento de pena em caso do crime ser praticado
padrasto, madrasta, tutor e etc. conforme o Código Penal brasileiro elenca.
Interpreta-se em comparação a cominação da pena e ao tratamento inicial
especializado, que a vítima não recebe os cuidados que possui o direito e merece. O
acompanhamento de equipe jurídica e psicossocial para que o menor preste suas
declarações está disposto no art. 14 da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Contudo, não
há reconhecimento de nulidade caso a regra não seja obedecida pelas autoridades
policiais, como afirma Nucci (2018), o que não impede a punição por desvio funcional em
decorrência do descumprimento implementado pela referida lei.
A vitimização secundária definida no início desse capítulo entra nesse ponto, a
partir do momento que as delegacias especializadas no atendimento à criança e ao
adolescente não são uma prioridade e sim uma faculdade.
Em análise do caminho percorrido no caso de comunicação do crime às
Delegacias de Polícia, inicialmente, verificada a ocorrência, cabe ao Estado dar início a
persecução penal, comprovada a materialidade e autoria do caso, aplica-se a sanção
(POTTER, 2019). O Código de Processo Penal dispõe como deverá ocorrer todo o
procedimento em seu artigo 4° aduz que “A polícia judiciária será exercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a
apuração das infrações penais e da sua autoria” (BRASIL, 1941). No seu artigo 6° traz quais
medidas devem ser tomadas assim que houver o conhecimento da prática do crime, assim,
o inquérito policial nasce de uma probabilidade da ocorrência de um fato criminoso
tipificado em lei, que ocasiona uma possível denúncia ao Poder Judiciário, conforme Potter
(2019).
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Os crimes de abuso sexual infantil possuem algumas especificidades pela
atenção diferenciada que demanda e de qual forma aquela investigação se procederá.
Nesse cenário, faz-se surgir a necessidade de delegacias especializadas. Infelizmente são
escassos os espaços especializados e propícios a oitiva da vítima. A intervenção
multidisciplinar é necessária para que a rede de atendimento tenha habilidade e
sensibilidade para agir. O atendimento deve ser humanizado, sendo a rede de atenção
primária (hospitais, emergências, centro de atenção psicossocial/CAPS) uma importante
ferramenta de redução de danos.
3.2.3 Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é apresentado pelo Estatuto da Criança e Adolescente em
seu artigo 131 como sendo um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta Lei (BRASIL, 1990b). Esse órgão foi criado com o intuito de
materializar os direitos dispostos no artigo 227 da Constituição Federal, concretizando
assim a proteção a esses direitos fundamentais. Então, o que se tem é uma
desjudicialização do atendimento previsto do Estatuto citado, tendo como objetivo “à
busca de soluções simples, ágeis, imediatas e em consonância com princípio do respeito à
condição peculiar da criança e do adolescente” (KOZEN).
Apesar da independência e da natureza administrativa, esse órgão não pode se
omitir em situações que atingem crianças e adolescentes, dada a fiscalização da sua
comunidade a que são submetidos. O Conselho Tutelar deve zelar pelo efetivo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, como mencionado, mas não só,
deve também fazer com que o Estado aplique de forma correta os direitos assegurados no
Estatuto, mesmo que estes estejam inseridos em ambiente familiar, como é o caso em
comento (FONSECA, 2012). Sendo importante ressaltar que o órgão não estabelece nem
impõe sanções jurisdicionais, seu papel é providenciar a efetivação dos direitos e garantias
retromencionadas.
Grande parte das atribuições do Conselho Tutelar estão previstas no artigo 136
do Estatuto da Criança e do adolescente. O artigo 101 do dispositivo supramencionado
elenca em seus incisos I a VII as medidas específicas a serem tomadas no caso da ocorrência
das hipóteses previstas no art. 98, citado momentos atrás. Se tratando do crime de abuso
sexual infantil que se enquadra no inciso II do artigo 98 do ECA, o encaminhamento ao pai
ou responsável anunciado como primeira medida específica do artigo 101 deve ser
ponderado, dado que o crime é cometido pelos próprios responsáveis. (BRASIL, 1990b)

Diante disso, não significa que não pode haver a aplicação desse dispositivo, até
porque outros familiares poderiam não ter conhecimento acerca do crime, então esses
podem vir a serem os responsáveis seguros dessa vítima. Caso haja conhecimento desses
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outros responsáveis e estes porventura nada fizerem, conforme prevê o Estatuto da Criança
e do Adolescente em seu artigo 5° que em caso de omissão quanto a atitudes que atinjam
os direitos fundamentais dos sujeitos de direitos especiais, a punição será feita na forma
da lei (BRASIL, 1990b). A omissão é tão criminosa quanto a ação, pois é dever dos pais,
responsáveis, familiares, bem como de toda a sociedade cuidar da dignidade dessas
crianças e adolescentes.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Conselho Tutelar é um órgão que protege os interesses das crianças e
adolescentes, conforme Ishida (2015), sendo assim o responsável pela realização do
atendimento inicial. Ao ser comunicado de uma situação de violação de direitos contra
crianças ou adolescentes, o órgão possui poderes para averiguar o fato e agir de acordo
com o que for necessário para que seja cessada a situação de abuso (POTTER, 2019). Como
demonstrado, inúmeros casos de violência sexual são praticados pelos membros imediatos
da família, conforme Potter (2019), com isso, o Conselho Tutelar, como órgão que muitas
vezes tem a primeira atitude precisa interferir de maneira cuidadosa respeitando as
particularidades de cada caso.
Fonseca (2012) afirma que o Conselho Tutelar pertence ao Município, à
comunidade que o gera e gerencia. A natureza do órgão é administrativa e especial,
conforme o autor mencionado, possuindo uma autonomia relativa, tendo em vista que a
comunidade pode fiscalizá-lo. O órgão analisado tem como atribuição principal o zelo não
podendo omitir-se ou deixar de agir perante situações de iminente ameaça aos direitos
fundamentais das crianças e adolescentes (FONSECA, 2012, P. 206). A sua atuação almeja
pôr em prática as diretrizes do artigo 227 da Constituição Federal, por isso possui tanta
importância.
A disposição dos membros do Conselho Tutelar está expressa no artigo 132 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual afirma que cada município deverá ter no
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar sendo este composto por 5 (cinco) membros, escolhidos
pela população local. Tais membros possuem enorme responsabilidade social e são os que
irão consumar direitos e garantias fundamentais delineadas constitucionalmente. (BRASIL,
1990b). Por isso, existem requisitos para concorrer ao cargo, previstos no artigo
subsequente ao mencionado.
A estruturação do órgão e a sua atuação no âmbito municipal são pautadas no
princípio da democracia participativa que fundamenta a sua criação, como afirma Tavares
(2018). Por isso toda a sua base legal tem viés participativo e integrativo e esse é o objetivo
da luta ao abuso sexual e maus tratos as crianças e adolescentes, inserir todos no combate
a esses crimes.
A autonomia que o Conselho Tutelar possui consiste na sua ação pautada
somente nos ditames legais, não sendo admitida qualquer interferência externa em sua
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atuação, conforme Tavares (2018). O órgão possui liberdade para decidir, em face do caso
concreto, como melhor proteger determinada criança ou adolescente, sendo ele próprio o
responsável por promover a execução de suas decisões, segundo o autor retromencionado.
Observa-se que toda a estruturação tem como objetivo concretizar os direitos e garantias
fundamentais das crianças e adolescentes, entendendo que diante da situação, o órgão
poderá agir com maior celeridade a fim de cessar qualquer violação.
O artigo 136 do ECA traz as atribuições do Conselho Tutelar, sendo o órgão
responsável por tomar decisões, mas vale ressaltar a sua não jurisdicionalidade, visto que
a jurisdição é conferida ao Poder Judiciário, tratando-se de um verdadeiro órgão de
execução das medidas de efetivação dos direitos da criança e do adolescente (ISHIDA,
2015, p. 340). A comunicação de violação de direitos a esse órgão pode ser realizada por
qualquer pessoa, como o inciso I do artigo 136 do dispositivo mencionado afirma,
participando a população ativamente no combate a violência e abusos praticados contra
esses sujeitos de direitos especiais.
Sendo comunicado de uma situação de violação de direitos contra crianças e
adolescentes, o Conselho Tutelar pode averiguar o fato e agir da forma que for necessária,
respeitando as suas atribuições, conforme o artigo 101 do ECA. Em situações emergenciais,
pode o Conselho ordenar o acolhimento institucional, mas deve haver imediata
comunicação ao juiz da vara da infância e juventude.
3.2.4 Acolhimento institucional
O acolhimento institucional presente no inciso VII do artigo 101 do Estatuto da
Criança e do Adolescente faz parte da rede de apoio e é uma medida de proteção. As
medidas de proteção, conforme Andrade et al. (2018) são providências que almejam
salvaguardar quaisquer crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou estão
na iminência de ter. É fato que essa intervenção no poder familiar é uma das mais radicais,
contudo, é esse o papel das instituições e da sociedade, agir para que aquela situação cesse
ou até para que não venha a ocorrer, caso esteja em iminência.
Conforme Andrade et al. (2018) o acolhimento institucional apresenta-se como
medida que pode ser utilizada em situação emergencial, sempre respeitando os princípios
da excepcionalidade e da provisoriedade. Por ser uma medida em caso de iminente perigo,
é dispensado o termo formal de guarda, como afirma a autora citada, contudo, tudo deve
respeitar as diretrizes do ECA, devendo a justiça ser informada logo após a retirada do
infante ou adolescente de seu lar.
A medida de acolhimento institucional consiste na permanência da criança ou
adolescente em uma entidade de atendimento, podendo ser governamental ou não, sendo
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esta presidida por um dirigente o qual é guardião dos que estão sob os cuidados da
instituição (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA, 2014, p. 320).
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O artigo 92 do ECA dispõe os princípios que norteiam o acolhimento
institucional, dentre eles a preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração
familiar. Constata-se a humanização presente em tal medida, pois o foco não é a simples
retirada daquele infante ou adolescente da sua família, mas sim a preservação dos seus
direitos e garantias fundamentais.
Foram introduzidas novas maneiras de compreender a infância e a adolescência
pelo ECA, conforme Negrão e Constantino (2011), por consequência a visão quanto ao
tratamento dado a esses sujeitos de direitos especiais também foi alterada. O que antes se
chamava de “abrigo”, hoje nomeia-se de “acolhimento institucional” sob uma nova
perspectiva de atuação. Essas alterações foram realizadas a fim de que se fizesse jus ao
preconizado constitucionalmente e houvesse uma humanização, pois, ao invés de somente
institucionalizar os cuidados a aquela criança ou adolescente acolhida, tem-se o direito a
uma convivência comunitária, como elucida Negrão e Constantino (2011), mas claro que
há o respeito a integridade da vítima, visto que no assunto em questão quem comete o
crime faz parte do seio familiar.
Essa análise é cuidadosa e importante, pois existem familiares e amigos da
família que possuem amor pela vítima e que nada tem relação com o crime ocorrido,
merecendo assim partilhar momentos com o acolhido.
As crianças e adolescentes são encaminhadas a entidades de acolhimento
somente sob a determinação de um Juiz da Vara de Infância (ROSSATO; LÉPORE; CUNHA,
2014, p. 321). O artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza em caráter
excepcional e de urgência sem prévia determinação da autoridade competente, contudo,
a comunicação do fato deve ser feita em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e
da Juventude (BRASIL, 1990b). Observa-se assim que essa é uma medida drástica e que
exige uma observação individualizada entendendo todas as minúcias possíveis da situação.
O procedimento respeitará o disposto no artigo 101 do ECA, seu parágrafo § 3o
exige a emissão da Guia de Acolhimento, documento que deve constar o disposto nos
incisos do parágrafo mencionado. A qualificação completa de seus pais ou de seu
responsável, se conhecidos, devem constar na Guia bem como os motivos da retirada ou
da não reintegração ao convívio familiar, além de outros dados concernentes a endereço
e identificação dos parentes ou de terceiros interessados em ter a vítima sob sua guarda.
Esses dados são necessários para que seja elaborado um plano individual de atendimento,
que está disposto no parágrafo subsequente ao retromencionado § 4º.
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A legislação não almeja somente retirar a vítima infantojuvenil do ambiente de
desrespeitos aos seus direitos fundamentais, além disso, os dispositivos do ECA retratam
o desejo de acolhimento e proteção, fazendo até mesmo com que haja integração com
familiares, tudo dentro da particularidade do caso.
Após a análise de todo o aparato jurisdicional de acolhimento a vítima, se
estudará a seguir as medidas de prevenção aos casos de abuso sexual infantil intrafamiliar,
bem como as medidas de enfrentamento a subnotificação desse crime.
4 MEDIDAS DE PREVENÇÃO A SUBNOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL INTRAFAMILIAR EM FACE DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
Neste capítulo, serão apresentadas as medidas de prevenção ao crime de abuso
sexual infantil intrafamilar que consequentemente funcionam como medidas de prevenção
a subnotificação dos casos. Pois, a partir do momento que é realizada uma educação
preventiva, caso o crime ocorra, logo no início a vítima sente-se à vontade para expor tendo
em vista seu conhecimento e assim, ocorrerá a redução dos danos.

O abuso na maioria das vezes dura anos, deixando danos irreversíveis pela
ausência de conhecimento desses sujeitos de direitos especiais. Em um segundo momento,
será analisado como os conflitos familiares podem interferir diretamente em casos de
abuso sexual intrafamiliar, ainda mais quando se tem o fenômeno da alienação parental
sendo praticado.
4.1 O combate ao abuso sexual infantil intrafamiliar e o 18 de maio
Para entender a campanha do maio laranja é necessária a remissão a Lei Federal
nº 9.970/2000 que instituiu o dia 18 de Maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2000). A data é importante
pois alerta a sociedade de um problema recorrente que ainda é invisibilizado. De acordo
com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 52% dos casos de
exploração, violência ou abuso sexual ocorrem dentro da casa da vítima, e apenas um em
cada 10 casos é notificado às autoridades (MAIO LARANJA, 2021).
Conforme a rádioagencia nacional, o dia 18 de maio foi escolhido por conta da
ocorrência de um crime nessa data, no ano de 1973, em que Araceli, de apenas 8 anos, foi
sequestrada, estuprada e morta por jovens de classe média no Espírito Santo. Até hoje o
crime permanece impune. O maio laranja, que alerta acerca do abuso e da exploração
sexual de crianças e adultos, é um importante veículo de encorajamento à denúncia desse
crime e não só, mas também ao debate, que muitas vezes é evitado. (GOUVEIA, 2020)
A campanha é significativa ao dedicar-se a um crime que é pouco comentado,
ainda mais no aspecto intrafamiliar, pois tem-se a crença que dentro de casa nada de ruim
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pode acontecer a aquela criança, entretanto não é exatamente assim. O sistema familiar
pode ser algumas vezes ineficaz, impossibilitando uma base para o desenvolvimento
saudável (POTTER, 2019, p.59). Esse sistema é responsável por toda a carga emocional e
formação psicológica do infante, então ao ensinar essas crianças que tudo que ocorre
dentro de casa é permitido por ser familiar não está se trabalhando com a educação
preventiva.
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O Disque 100 é um dos principais veículos de denúncia sendo um serviço de
proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao Programa
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Além do
número, existe o site da ouvidoria, conforme traz a Agência Brasil que é o
“ouvidoria.mdh.gov.br” e o aplicativo “Direitos Humanos Brasil”. Como qualquer crime, a
comunicação também pode ser feita em delegacias comuns ou nas especializadas, caso
haja alguma na cidade.
O adultocentrismo autoriza o poder do adulto sobre a população infanto-juvenil
sendo manifestado por meio de postura autoritária e dominadora, ao olhar o jovem com
desconfiança e o tratá-lo como sua propriedade, conforme Braga, Aguiar Filho e Rodrigues
(2018). O fenômeno mencionado corrobora com a subnotificação dos casos de abuso
sexual infantojuvenil intrafamiliar, pois ao colocar o adulto como centro de tudo, despreza
as alegações da vítima por acreditar que aquele familiar não faria nenhum mal por ser mais
velho e de “confiança”. Por isso, em meio a essa sociedade, é de suma relevância a
sensibilização quanto à ocorrência do crime debatido.
Além do padrão de colocar o adulto no centro das relações, tem-se o ideal
sexista que domina muitos vínculos familiares, sendo este pautado em um histórico social
patriarcal, como aduzem Braga, Aguiar Filho e Rodrigues (2018). A assimetria de poder
reflete diretamente nas relações sociais, pois existem famílias em que a figura masculina é
observada como a de poder supremo, não podendo nada e ninguém divergir. Então, se
isso for perpetuado, quando vier a ocorrer um abuso sexual praticado pela figura masculina
em uma família que possui tal ideal, dificilmente o infante terá coragem de externalizar o
ocorrido, ocasionando a subnotificação e a perpetuação do crime.
A dinâmica familiar, os diálogos estabelecidos, a conexão entre os adultos e as
crianças, fazem parte da luta ao abuso sexual infantil intrafamiliar. Por tratar-se de um crime
que na maioria das vezes a testemunha é a própria vítima, torna-se necessária a existência
de um ambiente propício para que esse sujeito de direitos especiais exteriorize o que lhe
ocorreu. Então, o ideal patriarcal em que os pais e responsáveis são figuras de poder
absoluto, conforme Braga, Aguiar Filho e Rodrigues (2018) esmiúçam, corrobora para o
silêncio da vítima, pois esse distanciamento decorrente da relação de poder fará com que
o infantojuvenil imagine que não tem a quem recorrer ou até mesmo que merece o que
está passando por ser “inferior”.
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Pois bem, Braga, Aguiar Filho e Rodrigues (2018) afirmam que combate ao
abuso sexual infantil intrafamiliar tem que incluir o questionamento destes valores culturais
que favorecem a existência de contextos relacionais assimétricos que se constituem em
uma característica central das situações abusivas que suprimem o direito de escolha da
vítima as expropriando da autonomia do seu corpo.
Entendida a importância do diálogo, Marques et al. (2013) ensina que os
problemas sociais caem no colo do direito penal para que estes os solucionem, seja criando
tipos penais ou elevando as penas. Contudo, é necessário entender que a violência não
combate a violência, como os próprios autores evocam. O que é eficaz tratando-se dos
sujeitos de direitos especiais, é o investimento na educação e saúde com o objetivo de
promover um desenvolvimento saudável e seguro.
O Direito penal não deve ser utilizado como instrumento pedagógico.
(MARQUES et al., 2013). Nessa perspectiva, cabe mencionar que os meios pedagógicos
para a prevenção e redução dos danos provenientes do abuso sexual infantil intrafamiliar
existem e são a educação escolar e a familiar.
Brino e Williams (2008) constatam que é bastante raro encontrar educadores
com capacitação acerca do abuso sexual infantil. Partimos, então, para a reflexão acerca do
crime diante da legislação brasileira. Foi pormenorizada ao longo desta monografia a
proteção dada aos sujeitos de direitos especiais pela constituição, assim como as
tipificações penais, as sanções e os casos de aumento de pena, que existem a fim de dar
maior seguridade a tais indivíduos.
Contudo, à medida que o ordenamento jurídico se preocupa tanto em punir, há
uma carência no tocante às estratégias de prevenção, estratégias essas que devem ser
promovidas pelo Estado. Os autores citados acrescentam que tal discussão começa a
ganhar terreno, timidamente, nos espaços escolares e nas salas de aula (BRINO E
WILLIAMS, 2008). Por isso, essa timidez deve dar espaço a um programa expansivo com
estratégias eficazes a nível nacional.
Retomando ao tópico da revelação do abuso, lecionam Berliner e Conte (1995,
apud SANTOS; DELL'AGLIO, 2010) que a iniciativa de revelar o abuso pode estar associada
à qualidade da relação que a criança estabelece com a pessoa para quem contou e,
consequentemente, com a interpretação que a criança supõe que a pessoa faria. Nessas
condições, reitera-se a intervenção direta na notificação dos casos de abuso sexual infantil
intrafamiliar com a conexão existente entre o infante e seus responsáveis.
A BBC News Brasil destacou alguns tópicos elencados no relatório publicado em
2019 pelo setor de pesquisas da revista britânica The Economist. Dentre os tópicos, é
observado que as iniciativas para combater o abuso de crianças devem levar em conta
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diferenças de gênero, mas sem que isto deixe qualquer segmento esquecido. A diferença
deve considerar o estigma social quando o crime ocorre com meninos, por conta do
machismo e da homofobia. (ABUSO, 2021)
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O gênero é uma construção histórico-social e a aprendizagem se dá a partir
dessa mesma construção, e se inicia a partir do nascimento, tendo a família um importante
papel na formação dessa identidade, como alega Seixas et al. (2020). Nesta linha, portanto,
constata-se que uma educação pautada na virilidade masculina e que a fragilidade
compete apenas às meninas, pode impossibilitar a revelação dos casos de abuso por parte
dos meninos. Para além da conscientização acerca da prevenção ao abuso sexual infantil,
tem-se a discussão acerca das particularidades do que é ensinado em relação a cada
gênero.
Nucci (2018) afirma que a voz do infante, para dizer o que se passa em sua vida,
os abusos sofridos, é relevante, visto que por vezes, poderá ser a única prova do evento
lesivo, como se dá, lamentavelmente, no contexto da violência sexual no contexto da
própria família. Nesse sentido, observa-se como é importante políticas públicas que atuem
em ambientes praticados pela criança fora da área residencial, para que a criança
identifique se determinadas atitudes são normais ou fruto de abusos. Além disso, é
importante que toda a família observe as crianças, visto que, infelizmente, nenhum local
está isento de ocorrer a violência sexual infantil.
A Lei 13.431/2017, em seu art. 15, afirma que:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar
serviços de atendimento, de ouvidoria ou de resposta, pelos meios
de comunicação disponíveis, integrados às redes de proteção, para
receber denúncias de violações de direitos de crianças e
adolescentes. 59 Parágrafo único. As denúncias recebidas serão
encaminhadas: I – à autoridade policial do local dos fatos, para
apuração; II – ao conselho tutelar, para aplicação de medidas de
proteção; e III – ao Ministério Público, nos casos que forem de sua
atribuição específica. (BRASIL, 2017)
Acerca do dispositivo exposto, Nucci (2018) tece comentários lecionando que já existem
os serviços mencionados e questiona se o artigo pretende implementar novos órgãos
voltados à criança e ao adolescente. Observa-se assim, diante do comentário, que falta
efetividade dos meios de denúncia referentes ao abuso sexual infantil.
O artigo 86 do Estatuto da Criança e do adolescente afirma que “a política de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto
articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios" (BRASIL, 1990b). Acerca do dispositivo, Ishida (2015)
afirma que se verifica a responsabilidade da União para criação de normas gerais e de
coordenação da política de atendimento, para que haja a efetivação do exposto, o
Município deve atuar providenciando creches, vagas no ensino fundamental a partir dos 6
anos, bem como proporcionar tratamento de saúde. Com isso, verifica-se que a
responsabilidade acerca das políticas públicas no que concerne às crianças e adolescentes
é da União, dos Estados e Municípios.
Ante ao exposto, legislação não falta no que tangencia as maneiras para
denunciar o abuso sexual infantil ou até mesmo formas de preveni-lo, o que falta é a
efetivação dessas políticas. Os órgãos de fiscalização devem atuar para que haja a
efetivação dos direitos positivados e não só, mas também para reprimir atitudes que violem
os direitos de crianças e adolescentes. É necessário incentivar propostas que permitam a
concretização do artigo 70 do ECA, o qual afirma que é dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
As propostas mencionadas devem incluir escolas e espaços os quais a criança
frequente fora do seu ambiente familiar, uma vez que os abusos aqui estudados ocorrem
nesse ambiente. Assim, conscientizando as crianças dos limites no que tangencia o toque
em seu corpo, é provável que essas relatem aos professores ou psicólogos caso algum
toque venha a ocorrer, impedindo assim a subnotificação que ocorre e evitando também
que esse abuso se prolongue por muito tempo.
A criança ao aprender que na família “tudo é permitido” e que somente
estranhos podem lhe fazer mal não entende qualquer ato vindo de uma pessoa de sua
confiança como algo negativo (POTTER, 2019, p.110). Então, os ensinamentos dados aos
infantes possuem total influência na denúncia desse crime, pois se a criança não fala, é
mais difícil que o responsável de confiança perceba. Diálogo entre filhos e responsáveis é
o passo mais importante para a prevenção do abuso sexual infantil e para a redução de
danos caso o crime ocorra.
Conforme Pierson (2019), a criança aprende padrões de resposta que são
provenientes do ambiente e dos adultos com os quais interage. Por isso, o diálogo
preventivo é importante, pois a criança possuindo conhecimento do que pode lhe ocorrer,
ao ser submetida a um comportamento abusivo consegue identificar e saber a quem
recorrer mesmo que o comportamento seja de alguém próximo.
Desde cedo a criança responde ao ambiente e a quem exerce o papel
cuidador(a) principal. Havendo uma interação a qual absorverá do ambiente bom e mau
(PIERSON, 2019).
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O ECA dispõe de medidas de proteção da família e dos vínculos familiares. O
seu artigo 101 determina medidas de proteção a serem aplicadas em caso de violação ou
ameaça dos direitos das crianças e adolescentes (BRASIL, 1990b). Contudo, antes de tudo,
a primeira rede de prevenção vem dos locais que as crianças frequentam como escola e
seu lar.
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Cezar (2012) afirma que estimativas mundiais informam que não mais de 10%
das violências praticadas conseguem ser reveladas, dado esse que demonstra o nível de
impunidade que existe nesse tipo de crime. Além disso, acrescenta que a impunidade
ocorre pela falta de preparo dos adultos para ouvirem essas revelações (família, escola,
saúde, polícia, justiça), desses 10% dos casos que conseguem ser revelados, não mais do
que um décimo dos abusadores é responsabilizado. Então, se não há preparo para lidar
com a criança em seu ambiente de confiança, como esses casos chegarão ao judiciário e
serão punidos?
Essa "síndrome do segredo” como nomeia Cezar (2012) ocorre porque além das
crianças não possuírem a devida orientação para lidarem com o caso, elas possuem medo
da punição pela ação de que participou e temem também que não acreditem nela e por
isso possam puni-la pela mentira.
A Constituição Federal ao prever prioridade absoluta ao direito das crianças e
adolescentes denota que todas as medidas possíveis devem ser tomadas para que exista a
efetividade desses direitos, pois a sua formalização não é suficiente, é necessário que haja
a sua materialização.
Ao longo do trabalho foi demonstrado como a legislação brasileira é vasta no
assunto, sendo reconhecida internacionalmente, como afirma Dantas (2019), contudo, a
maior parte desses direitos são desconhecidos e não possuem sua aplicação plena.

As famílias, os casais, os futuros pais devem lembrar-se que no momento em
que se concebe uma criança, essa criança está firmando com a vida um “contrato” onde se
registra, se programa, se marca a vida em todos os sentidos. (POTTER, 2019, p. 68). Essa
marca deixada faz nascer o cuidado como um dever, pois é obrigação legal tutelar e
preservar a vida das crianças e adolescentes.
Assim, passada as considerações acerca da educação preventiva e da
conscientização quanto ao crime em questão, no tópico seguinte, se observará como o
fenômeno da alienação parental pode agravar ainda mais a problemática do abuso sexual
intrafamiliar.

4.2 O fenômeno da alienação parental e suas consequências ao abuso sexual infantil
intrafamiliar
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Para que se possa compreender o fenômeno da alienação parental é importante
olhar a sua definição que é dada pela Lei nº 12.318/2010 em seu art. 2 o, além disso, seus
incisos exemplificam situações que caracterizam o fenômeno:
Art. 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 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. (BRASIL, 2010b)
Observa-se que a legislação entende as particularidades da família e as
consequências de possíveis desentendimentos entre os genitores do infante nos diversos
âmbitos da vida.

Farias e Rosenvald (2016) afirmam que toda ruptura de convivência é marcada
pelos solavancos naturais das frustrações pessoais de um projeto afetivo que se imaginou
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para sempre. Então, a partir desse momento tem-se a fragilização psicológica das crianças
que porventura passam por essa situação em sua relação familiar. Caso o guardião aja de
forma a tentar sujar a imagem do outro genitor para a criança, o que pode ocorrer é uma
confusão mental fazendo com que esse sujeito tenha receio até mesmo de relatar o que
acontece para o outro responsável por temer algum tipo de conflito e essa situação atinge
diretamente os casos de abuso sexual infantil intrafamiliar.
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Essa confusão feita na cabeça da criança fere frontalmente seus direitos
fundamentais que são previstos constitucionalmente e principalmente o princípio do
melhor interesse da criança. Pois ao existir um genitor inventando histórias para a criança
tem-se como consequência a criação de falsas memórias
As deturpações causadas afetarão a vida dessa criança por toda a sua vida,
conforme Potter (2019) e se observadas em um contexto e abuso sexual infantil
intrafamiliar tem-se seu agravamento, pois já existe um abuso moral contra a criança e/ou
adolescente. Então, aquela criança, já tendo seu psicológico prejudicado não sabe em
quem confiar para relatar algum ataque a sua dignidade sexual, visto toda a sua confusão
mental.
Uma demanda muito presente nos trâmites judiciais é a de falsa acusação de
ofensa sexual, então se busca sempre o melhor interesse da criança, seja em situações em
que a ofensa sexual se constitui um fato real ou quando tal situação é utilizada para cercear
o direito de convivência de filhos com um dos genitores (SILVA, 2015, p. 42). Observa-se
então que um desdobramento dos conflitos familiares e da alienação parental é a
prejudicialidade no que se refere a interferência desnecessária do judiciário e não só, a
criança passa por diversos procedimentos até mesmo exames em prol de uma situação
inexistente. Caso venha a ocorrer algum caso nessa família, a relação de confiança já tendo
sido quebrada entre os entes e a criança irá fazer com que esta sinta-se amedrontada de
expor, por conta de tudo que viveu.
O fenômeno das falsas memórias surge juntamente com a alienação parental,
conforme Potter (2019). Essa implantação das falsas lembranças é feita pelo alienante que
acusa o ex parceiro de praticar atos sexuais contra o/a filho/a, fato este que não ocorreu
(POTTER, 2019, p. 124).
Um caso ocorrido em 2017, noticiado pelo G1 CE, retrata como a falta de
amparo da família corrobora para a subnotificação. Uma jovem de dezessete anos
denunciou seu pai por tê-la abusado sexualmente durante onze anos, afirmando que seu
silêncio se deu em face das ameaças do abusador. Ao efetuar a denúncia, a família da
jovem a rejeitou, até mesmo a sua mãe e diante da rejeição familiar a jovem teve que ser
acolhida institucionalmente. (JOVEM, 2017)
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A crença da vítima é essa, que será rejeitada pela família se contar ou que irão
achar que ela está mentindo e quando isso acontece, só demonstra o despreparo familiar
para lidar com situações em que o criminoso é um familiar, o qual aparenta
inofensibilidade.
Por fim, é importante destacar o quão impactante é o tipo de relação familiar
entre a criança e seus responsáveis, pois, por meio dela é que se terá ou não a notificação
desses crimes às autoridades competentes.
Foi possível aferir quão nociva a dinâmica familiar pode ser, ainda mais quando
se tem em questão a ocorrência de abuso psicológico e a criação de falsas memórias em
virtude de uma alienação parental.
A sociedade, no entanto, possui entraves a serem superados, como a ausência
de diálogo no ambiente intrafamiliar bem como no escolar. A intervenção pedagógica
preventiva é um importante meio para a diminuição dos casos do crime em comento e
para a redução dos danos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
oi estudado, neste trabalho monográfico, o abuso sexual infantil intrafamiliar e
a revitimização causada nessas vítimas pelo judiciário envolvendo as concepções teóricas
do Direito Penal e do Direito das famílias. Sendo também observadas as nuances
psicológicas desse crime, considerando o seu impacto. O estudo invocou dados
percentuais quanto ao número de casos denunciados e as subnotificações, além disso, foi
realizada análise quanto a efetividade do sistema penal no enfrentamento do crime em
questão e na sua prevenção.
No início desta pesquisa foi observado como o ordenamento jurídico se porta
diante do crime de abuso sexual infantil intrafamiliar, em relação a tipificação e cominação
de penas. Mas não só, também se analisou os direitos dos infanto-juvenis em face dos
princípios que norteiam a sua proteção. A análise procedimental do aspecto processual
penal foi realizada, bem como a elucidação acerca da definição de criança, adolescente e
família de acordo com o ECA.
A observância das medidas de proteção à vítima de abuso sexual infantil
intrafamiliar culminou na análise de quão despreparado o judiciário está para lidar com
esses sujeitos, visto que ocorre uma vitimização secundária ao longo de todo o processo.
As crianças e adolescentes são sujeitos de direitos especiais e merecem atenção
especializada diante do judiciário. Como visto pelos dados colacionados, a maioria das
vítimas de estupro são crianças e adolescentes e os abusadores em grande parte dos casos
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são conhecidos da vítima. Então, a falta de debate e diálogo tem agravado o assunto, pois
a melhor forma de evitar a ocorrência desse crime é falando sobre e não o ignorando.
Diante o exposto, a hipótese inicial foi atendida, tendo em vista que embora
exista o endurecimento de penas quanto as tipificações relacionadas ao abuso sexual
infantil intrafamiliar, a redução dos danos ainda não é trabalhada de forma efetiva e nem
a prevenção ao crime.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Por fim, importa alertar que a mera punição não soluciona o problema da
segurança desses sujeitos de direitos especiais. O problema é complexo e exige uma
análise interdisciplinar, bem como a preparação dos profissionais que irão lidar com as
vítimas do crime aqui elucidado, havendo assim a necessidade de uma escuta
especializada. Além da política de redução de danos, que é de enorme valia, é necessário
também o diálogo e debate preventivo quanto ao crime, pois este além de evitar que o
crime ocorra, faz com que o infanto-juvenil tenha coragem para expor o crime assim que
aconteça, evitando que haja seu prolongamento no tempo.
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RESUMO: A violência de gênero é causada por fatores dominantes dos homens contra as
mulheres, levando a comportamentos agressivos. As mulheres geralmente são alvo de
violência doméstica. Diante dos elevados índices de agressões, homicídios e violações dos
direitos das mulheres, entende-se que o país não formulou políticas públicas voltadas ao
combate a essas práticas e a mudanças sociais para eliminar todas as formas de violência
contra as mulheres. Neste caso, a justiça restaurativa enfoca o crime e a relação que ela
destrói, e seu objetivo principal é atender às necessidades dos envolvidos, especialmente
as vítimas e infratores que sofreram danos, e proporcionar-lhes oportunidades de
participação no procedimento a fim de fornecer uma solução satisfatória para todos.
Portanto, é possível verificar que a aplicação da justiça restaurativa aos atos de violência
contra a mulher é eficaz, pois os círculos restaurativos proporcionam práticas de
comunicação não violentas por meio de oficinas de diálogo, para que a relação entre a
vítima e o agressor seja restabelecida.
Palavras-chave: Violência Doméstica, políticas públicas, eficácia da Lei Maria da Penha.
ABSTRACT: Gender-based violence occurs from the dominant factor that a man possesses
over a woman, resulting in violent and aggressive acts. It is commonly practiced against
women, in the form of domestic violence. Faced with high levels of aggression, homicides
and violations of women's rights, it is understood that the State failed to create public
policies aimed at combating such practices and aiming at social change to eradicate all
forms of violence against women. In this context, the Restorative Justice presents a new
focus on crime and on the relationships destroyed by it, with the main objective of meeting
the needs of those involved, especially of the victim, who suffered the harm, and the
offender, giving participation in the procedure, order to reach a satisfactory solution for all.
Thus, it can be verified that the application of Restorative Justice in crimes of violence
against women is effective, insofar as the Restorative Circles offer non-violent
communication practices, through dialogue workshops, enabling restoration relationships
between victim and offender.
Keywords: Domestic Violence; Public Policy; Restorative Justice.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE SOB A
PERSPECTIVA DE GÊNERO. 2.1. Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. 3. MEDIDAS
PROTETIVAS. 3.1. MEDIDAS PROTETIVAS DE MAIOR INCIDÊNCIA. 3.1.1. Afastamento do
Lar; 4.2. Proibição de Aproximação. 5. O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
293

www.conteudojuridico.com.br

DE URGÊNCIA. 5.1 Consequências pelo eventual descumprimento das medidas protetivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
Se todos tiverem uma oportunidade mágica de restaurar a história da família, como
a jornada pela máquina do tempo terá a oportunidade de ver diferentes cenas de mulheres
sofrendo violência, bisavós, avós, mães, tias, irmãs e até filhas têm registros óbvios de
abusos em suas próprias casas, na rua, até mesmo no local de trabalho e entre amigos.
De acordo com a IPEA, evidencia que:
“A cada hora e meia uma mulher morre de forma violenta no Brasil,
na maioria das vezes assassinada pelo companheiro ou ex-parceiro”.
Quase um terço dessas mortes acontece dentro de casa. Pesquisa
Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil – dados corrigidos
sobre taxas de feminicídios e perfil das mortes de mulheres por
violência no Brasil e nos estados (IPEA, 2016). ’’
O desenvolvimento da cultura nos trouxe todo tipo de direito de voto, mas além
disso, também nos liberta de tabus, nos permite obter informações e ignora o pensamento
que está enraizado há muitos anos, ou seja, as mulheres são um sexo mais fraco que é um
objeto maleável nas mãos de homens. Além disso, o silêncio perante a agressão prejudica
a sua integridade física e mental, o que é uma obrigação, porque em tantos casos de
estupro esse silêncio é apenas uma obrigação.
Por fim, em setembro de 2006, entrou em vigor a Lei N11.340 / 2006. As Nações
Unidas a consideram uma das três melhores legislações sobre violência de gênero. A Lei
Maria da Penha não criou novos crimes ou modificou os crimes previstos no Código Penal,
mas apenas auxiliou os agentes da lei na determinação da violência doméstica contra a
mulher. Não sendo mais considerado crime menos ofensivo, e seu crime deveria ser da
competência do Tribunal Especial para Violência Doméstica contra a Mulher, e não mais
da competência do Tribunal Especial Criminal. Os julgamentos são conduzidos apenas em
tribunais criminais, mas em cidades onde não há tribunais especializados.
“A lei é enfática, e até repetitiva, ao rejeitar a aplicação da Lei dos
Juizados Especiais. Ainda bem, pois doía ouvir que a lesão corporal
contra uma mulher era crime de pequeno potencial ofensivo. (DIAS,
2012).”

Nesta pesquisa, estão envolvidas questões relacionadas à "Lei Maria da Penha",
assassinato de mulheres e descumprimento de medidas de proteção.
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O questionamento deste estudo tem como base a Lei 11.340 / 2006, que elimina a
violência contra a mulher, e ainda desmembrou a violência doméstica e a violência familiar,
proporcionando maior segurança, e começou a perceber que voltada principalmente para
as mulheres a violência deve ser proibida de forma mais específica, protetora e prudente,
isto é, no sentido de coibir a impunidade e a igualdade de gênero, pois embora seja
enfatizado no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal de 2008, “De acordo com o que
estabelece a Constituição, os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações.
”As mulheres sofrem uma discriminação chocante e, no caso dos homens, o status de
inferioridade e subordinação também é valorizado.
De que forma a seguinte questão se define como a questão a ser estudada no
artigo: “No caso da mulher vítima de violência doméstica, a aplicação da Lei nº 11.340 /
06-O que é Maria da penha e qual seu sentido jurídico?.”
A hipótese da pesquisa está fundamentada na consideração da Lei 11.340/06
(denominada “Maria da Penha”), que prevê os mecanismos necessários para punir os
agressores no ambiente doméstico e familiar. Diante da situação acima, é razoável realizar
pesquisas com base no tema do mesmo período. É razoável resolver esse problema sob a
perspectiva de novos pontos de vista e novas reflexões sobre o tema. Embora o tema
possua literatura, ele precisa para ser permanentemente atualizado. Portanto, o que
interessa tanto aos alunos quanto aos profissionais que já atuam na área é que haja
pesquisas nesse sentido.
O estudo tem fundamentos nos autores CAMPOS E CORREA (2007), ABRAMOWICZ
(2010), NUCCI (2008), HERMANN (2008), CUNHA e PINTO (2007) entre outro que
contribuíram para esta pesquisa. A implementação da justiça restaurativa no Brasil foi
realizada no projeto piloto Brasília/DF em meados de 2005, se esses projetos envolverem
relacionamento permanente no âmbito do Juizado Especial Criminal; em São Caetano do
Sul / SP, com alunos de escolas públicas e Juntos em Porto Alegre / RS, atendem casos
envolvendo jovens infratores com histórico de reincidência.
Portanto, também analisa a aplicabilidade da justiça restaurativa nos crimes de
violência doméstica e sua eficácia diante desses conflitos, que são complicados porque sua
relação com vínculos afetivos ainda existe mesmo após o crime. Logo, o objetivo geral do
estudo é fornecer ao leitor um resumo de temas que têm sido amplamente discutidos em
nosso dia a dia, por se tratar de um fenômeno que assola muitas famílias.
2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO
Desde o nascimento da sociedade, a mulher é considerada uma pessoa inferior,
caracterizada pela sucumbência do homem à submissão e ao domínio, sendo
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constantemente vítima de violência de gênero, legalizada pelas diferenças sociais entre
homens e mulheres (NEGRÃO, 2004).
Com base na desigualdade de gênero, a violência contra a mulher faz parte do
contexto histórico e social. Para contextualizar a violência, é necessário explicar o conceito
de violência de gênero, e a mesma não se limita às mulheres. Segundo Costa e Porto (2014,
p. 41), “o conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma relação de poder”.
Com base no mesmo entendimento, Costa afirma (2008, p. 45):
“Quando falamos em relação de Gênero, estamos falando de Poder.
À medida que as relações existentes entre masculino e feminino são
relações desiguais, assimétricas, mantem a mulher subjugada ao
homem e ao domínio patriarcal.”
Portanto, gênero deve ser entendido como um componente construído a partir
das relações sociais existentes e do papel de mulheres e homens. Este último sempre
exerce controle físico e emocional sobre as mulheres, obtendo assim uma relação desigual,
na qual os homens são os senhores, exercendo maior controle, especificando a
subordinação. Na mesma realidade, as mulheres são consideradas vulneráveis e
emocionais (SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995).
Historicamente, a violência contra as mulheres foi legalizada por diferentes
estratos da sociedade. A falta de leis e regulamentos destinados a proteger as mulheres
levou a várias formas de violência.
Além disso, as instituições religiosas impõem condições secundárias às mulheres
por meio de textos bíblicos e dogmas, assumindo que os homens são superiores. Além de
recriar o pensamento de que devem ser negativas e submissas, alguns versículos bíblicos
também fazem as mulheres se entregarem à natureza, o que não ajuda a enfrentar a cultura
do silêncio da violência.
A cultura patriarcal também acredita que a violência contra as mulheres é dividida
por gênero. Nessas sociedades, em comparação com o adultério extinto, as mulheres são
privadas de vários direitos, como a propriedade, e são punidas com mais severidade do
que os homens (RODRIGUES, 2003).
Na Grécia antiga, as mulheres não tinham direitos. Em Roma, elas não são
considerados cidadãos e, portanto, não podem se candidatar a cargos públicos (FUNARI,
2002). Na colônia brasileira, a Igreja Católica Apostólica Romana proibiu que recebessem
educação.
A atual legislação brasileira é fortemente influenciada por Portugal (Lei das
Filipinas), que define e regulamenta as funções específicas do homem e da mulher, além
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de legitimar a violência nas relações estatais e privadas, sempre tenta se sobrepor aos
homens.
Vale ressaltar que esses fatos também constam do “Código Penal” e do “Código
Civil”, portanto, os poderes de homens e mulheres são diferentes. Segundo Del Priore
(2013, p. 6):
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Não importa a forma como as culturas se organizaram, a diferença
entre masculino e feminino sempre foi hierarquizada. No Brasil
Colônia vigorava o patriarcalismo brasileiro que conferia aos homens
uma posição hierárquica superior às mulheres, de domínio e poder,
sob o qual os ‘castigos’ e até o assassinato de mulheres pelos seus
maridos eram autorizados pela legislação.
Tendo em vista as diversas restrições enfrentadas pelas mulheres, também se
reconhece que não há barreira à privação da violência, que existe em qualquer classe social,
independentemente do nível econômico e cultural (COSTA, 2008).

Da naturalização e continuação até hoje, todas essas visões e opiniões exacerbaram
a desigualdade e a violência de gênero. A construção social das diferenças entre as regiões
de atuação de gênero e poder revela dados preocupantes. De acordo com o Mapa da
Violência 2015, mulheres no Brasil foram vítimas de homicídio. Só neste ano, foram
registrados 4.762 casos, dos quais 50,3% foram cometidos por familiares e 33,2% por excompanheiros (WAISELFISZ, 2015).
Partindo desses parâmetros, embora sejam realizadas ações nacionais necessárias
na adoção de políticas públicas voltadas para a prevenção e eliminação da violência de
gênero, por ser responsabilidade de toda a sociedade pelo bem-estar social e familiar e
das mulheres.
2.1. Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha
A Constituição Federal de 1988 mudou muito a visão das mulheres, pois os direitos
básicos da igualdade foram conquistados e, portanto, não pode haver distinção entre
homens e mulheres sob qualquer forma.
Como todos sabemos, a violência contra a mulher se manifesta de diversas formas,
como a violência doméstica, a violência física, a violência sexual e a violência psicológica,
além dos crimes que podem ocorrer no âmbito familiar. Este tipo de crime é considerado
de baixo potencial ofensivo. De acordo com a lei penal de culpado ou inocência, a pena é
de até dois anos. Portanto, os tribunais especiais cíveis e criminais proferem julgamentos
de acordo com a “Lei nº 9”. 9.099/1995.
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A resposta judicial levará, em última instância, à prestação de serviços comunitários
e ao pagamento de cestas básicas, reprimindo a violência e, assim, exacerbando o
sentimento de impunidade. Os tribunais especiais não atendem à especificidade dos
métodos de processamento exigidos para tais procedimentos, pois carecem de uma
compreensão mais aprofundada da realidade das mulheres vítimas de tal violência.
Neste caso, em memória da farmacêutica e professora universitária Maria da Penha
Fernandes, foi promulgada a Lei nº 11.340/2006 denominada “Maria da Penha”, que a
condenou reiteradamente por sofrer por parte do ex-marido de agressão, mas não obteve
justiça. Desde então, tem havido uma árdua luta entre o judiciário e o campo internacional
dos direitos humanos, para que seu ex-marido não ficasse impune pelos atos violentos
cometidos. Dias (2007, p. 14) disse:
“A repercussão foi de tal ordem que o Centro pela Justiça e o Direito
Internacional - CEJlL e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para
a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, formalizavam denúncia
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos. Apesar de, por quatro vezes, a Comissão ter
solicitado informações ao governo brasileiro, nunca recebeu
nenhuma resposta. O Brasil foi condenado internacionalmente em
2001. O Relatório da OEA, além de impor o pagamento de
indenização no valor de 20 mil dólares em favor de Maria da Penha,
responsabilizou o Estado brasileiro por negligência e omissão em
relação à violência doméstica, recomendando a adoção de várias
medidas, entre elas “simplificar os procedimentos judiciais penais a
fim de que possa ser reduzido o tempo processual”.
Só depois que a Organização dos Estados Americanos ficou pondo pressão é que
o Brasil assinou e começou a cumprir as convenções e tratados internacionais de combate
à violência contra as mulheres. Portanto, a “Lei Maria da Penha” nasceu para proteger as
mulheres, estabelecer um mecanismo para deter a violência doméstica contra as mulheres
e buscar novas realidades no enfrentamento da violência. Esta lei trouxe alguns avanços e
inovações ao antigo sistema de enfrentamento da violência.
A Lei nº 9.099/1995 tem como foco a descriminalização das instituições, como
isentar as transações criminais de ações judiciais quando um acordo é firmado entre o
promotor e o infrator, e recomenda que penas restritivas ou multas sejam impostas
imediatamente, condicionalmente. A suspensão procura prevenir processos por crimes
com uma pena mínima inferior ou igual a um ano sob uma série de condições e vetar a
pena pecuniária.
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Nessa perspectiva, os crimes contra as mulheres são considerados de alto potencial
ofensivo, devendo ser tomadas medidas punitivas adequadas. Outra mudança ocorrida é
a definição de violência doméstica no artigo 5º da “Maria da Penha”: Para os fins desta lei,
violência doméstica contra a mulher é qualquer ato ou omissão com base no gênero que
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano mental ou hereditário
à propriedade:
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I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual (BRASIL, Lei nº 11.340/2006).
Este será analisado de acordo com a definição de gênero, para que as pessoas
entendam que a violência se deve à desigualdade entre homens e mulheres e ao papel
social imposto pela sociedade em relação à condição do homem, o que viola as mulheres
no contexto social. Diante disso, desde que o crime seja cometido no âmbito da violência
doméstica ou familiar contra a mulher, o tratamento dispensado a homens e mulheres no
Brasil é diferenciado, ainda que os crimes sejam iguais.

No entanto, para se configurar a violência doméstica, é necessário implementá-la
de acordo com a relação familiar ou afetiva, e determinar o âmbito da relação descrita no
artigo 5º, n.º 1 “Espaço de habitação permanente para pessoas com ou sem família”,
incluindo encontros esporádicos.
Como disse Dias (2007, p. 40), “A coerção ou omissão ocorre na família ou no núcleo
familiar, ou por qualquer relação de proximidade, o agressor e a vítima vivem juntos ou já
viveram juntos. Além disso, o Artigo 7 esclarece a forma de violência: violência física,
psicológica, sexual, hereditária ou moral contra a mulher devido a laços familiares ou
emocionais. A lista proposta pelo legislador não é exaustiva, podendo ser admitidos outros
imprevistos.
Para tratar e julgar esses tipos de crimes, além da assistência multidisciplinar,
psicossocial, sanitária e jurídica, a violência doméstica contra a mulher e os tribunais de
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família com jurisdição mista (civil e criminal) atendem também os servidores públicos que
ocupam cargos nessas áreas. No entanto, as mudanças decorrentes da implementação da
"Lei Maria da Penha" não são suficientes para resolver os problemas que nosso país tem
vivido, como fortificações criminais e aplicação de sentenças para acabar com a violência,
sem reconciliação e alternativas compensatórias, se não resolvidas é improvável que seja
um meio eficaz de resolver conflitos.
3. MEDIDAS PROTETIVAS
A Secretaria de Política da Mulher do Presidente da República (SPM-PR) estima que
até dezembro de 2012, "Maria da Penha" já havia produzido mais de 350 mil medidas de
proteção. Embora os dados mais recentes do judiciário não estejam disponíveis, os
registros positivos indicam que, a partir de 2011, foram registradas mais de 280.000 ações
de proteção. Antes da promulgação da lei, a violência doméstica contra as mulheres era
causada por comportamentos ou omissões de gênero, que causavam danos psicológicos,
físicos e até materiais.
A grande vantagem dessa lei é garantir que medidas de proteção emergenciais
sejam tomadas. Nenhum novo tipo de crime foi criado, mas é menos provável que seja
considerado um crime doméstico, o que pode levar à emissão de um mandado de prisão
flagrante e proibir a concessão de benefícios. (DIAS, Maria Berenice. The Most Protective
Measures, 2016).
Em um desses casos, as medidas de proteção de emergência são aprovadas pelas
autoridades (juízes). A fim de manter a integridade das vítimas, estas foram concedidas
imediatamente, sem audiência das partes, o que é manifestação do Ministério da
Administração Pública e do Poder Judiciário, mas devem ser citadas imediatamente para a
decisão. Mulheres e promotores podem fazer solicitações.

Além das medidas de assistência e proteção às mulheres, o juiz assegurará:
a) Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da
administração direta ou indireta;
b) Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de
trabalho, por até 6 meses;
As Medidas Protetivas, estão presentes nos artigos 22, 23 e 24, da Lei 11.340 de
2006, nas quais podem ser:

• O afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima (Destaque
entre as mais concedidas);
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• A fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de
ultrapassar em relação à vítima (Destaque entre as mais concedidas);
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• Suspensão de posse ou restrições ao porte de armas (se aplicável). Neste caso,
dependendo da situação em que o agressor obtenha a arma, na maioria dos casos, o juiz
atuará como agente de segurança pública ou privada, cabendo ao juiz comunicar as
medidas emergenciais de proteção concedidas ao respectivo órgão, empresa ou agência,
e determinar as restrições à infração de armas, cabendo ao superior imediato do infrator o
cumprimento das ordens judiciais e a aplicação das penalidades pelo crime de dolo ou
desobediência (conforme o caso).
• O agressor também pode ser proibido de contactar a vítima, a sua família
(incluindo os filhos do casal) e testemunhas de qualquer forma, ou depois de ouvir a
obediência da equipe de serviço multiprofissional ou do departamento militar deve
obedecer às restrições.
• Obrigação de o agressor pagar pensão alimentícia provisional ou alimentos
provisórios;
• Se a gravidade for maior, o juiz poderá determinar se a vítima e sua família serão
devolvidas a um programa oficial ou de proteção comunitária ou de assistência. Além disso,
após a expulsão do agressor, confirme se a vítima e sua família retornam às suas respectivas
residências, ou confirme se a vítima foi expulsa de sua casa sem prejudicar os direitos
relacionados à propriedade, custódia dos filhos e direito à alimentação ；
• Determinar a separação de corpos.
• A frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e
psicológica da ofendida;
A proteção também resguarda o direito patrimonial da mulher, como:
Bloqueio de contas;
• Indisposição de bens;
• Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor;
• Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos
materiais decorrentes da prática de violência doméstica.

• Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e
locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;
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• Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
Estas medidas podem ser medidas cumulativas ou medidas isoladas, que podem
aumentar o grau de proteção a qualquer momento, ou reduzi-lo a qualquer momento,
para o efeito, foram ouvidos os pareceres do Ministério Público. De acordo com o relatório
de pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), levando em consideração os dados de
todos os tribunais exclusivos do país e da Justiça do Rio de Janeiro, em pouco mais de
cinco anos, 280.062 medidas cautelares foram tomadas para manter o recorde absoluto do
Grande do Sul e Minas Gerais. Considerando o número de medidas de proteção por 100
mil mulheres, Acre, Amapá e Mato Grosso encabeçam a lista.
4. MEDIDAS PROTETIVAS DE MAIOR INCIDÊNCIA
4.1. Afastamento do Lar
Em 2000, a Lei nº 2.372 introduziu medidas de proteção contra mulheres vítimas de
violência doméstica - o Presidente da República rejeitou totalmente a retirada do agressor
de casa (Calazans e Cortes, 2011), enquanto apenas a Lei nº 11.340 / 2006, direito foi
obtido. Atualmente, quando as mulheres são submetidas à violência, elas buscarão a
autoproteção e a proteção de seus filhos o mais rápido possível.
Porque quando as crianças vivem em um cotidiano agressivo e desrespeitoso, elas
podem desencadear comportamentos negativos. Pensando nisso, os legisladores
formularam uma medida protetiva para obrigar o agressor a se afastar de sua cidade natal
e do meio em que ocorreu, com foco na saúde física e mental da vítima, ao mesmo tempo
em que preserva seu patrimônio, pois ele ficará afastado do perpetrador. A expulsão do
agressor de casa visa manter a saúde física e mental da mulher e reduzir o risco iminente
de agressão (física e psicológica), pois o agressor não estará mais na própria casa da vítima.
Uma vez que os utensílios domésticos não podem ser levados ou destruídos, a propriedade
da vítima também é preservada. (BELLOQUE, 2011, página 311, BIANCHINI, 2013, página
166).
Além disso, dependendo de fatos específicos, as duas partes podem ser separadas
por homens e mulheres. Essa medida é fundamental porque elimina a coexistência parcial
e protege as vítimas vulneráveis de novas agressões e humilhações futuras. Na maioria dos
casos, a evacuação é feita através do oficial de justiça. O oficial de justiça irá para a
residência. O indivíduo decidirá se se vai ser acompanhar pelo polícia ou não. Após a
remoção do agressor, a vítima e sua família podem ser repatriadas para a família de acordo
com o disposto no parágrafo segundo do artigo 23 da lei:

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras
medidas:
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II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes
ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor.
Podendo ser acompanhados por oficial de justiça, ou policiais. A maneira mais
simples e rápida para requerer a recondução é fazer o requerimento na hora do registro
da ocorrência junto a polícia, ou após a retirada do agressor do lar por ordem da justiça.
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Em determinados casos, também é possível que a mulher seja afastada do lar,
objetivando a cessão da violência, e a proteção de seus dependentes, sem afetar seus
direitos relacionados aos seus bens, guarda dos filhos e alimentos. Desconstruindo o
pensamento retrogrado que ao sair de casa, caracterizaria “abandono do lar”, levando-a a
perder seus direitos.
Previsto no artigo 23, inciso III, in verbis:
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras
medidas: III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.
4.2. Proibição de Aproximação
Outra forma de os legisladores tentarem coibir ações ofensivas de homens contra
mulheres, seus familiares e testemunhas é uma medida protetora que proíbe a deportação,
que estipula uma distância mínima entre as duas partes, que pode variar de 300m a 500m.
Item 3 do Artigo 22 da Lei, Item "a":
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:
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;
Propõe-se evitar que o agressor persiga a vítima, seus familiares e testemunhas em
processos criminais, situação que, obviamente, prejudica a coleta de provas e traz sérios
riscos às pessoas envolvidas ou que tenham relações familiares. Essa medida tem como
objetivo comum tirar o agressor de casa. Em tese, se o agressor for proibido de abordar a
vítima, seus familiares e testemunhas, o agressor não poderá realizar nenhuma ação. Os
legisladores procuram proteger a segurança física e psicológica das mulheres vítimas de
violência” (BIANCHINI, 2013, p.168).
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Diante do perigo do contato do agressor com sua família, e da proibição da
deportação, o juiz de paz pode restringir ou suspender as visitas aos familiares para garantir
a saúde física e mental de seus filhos. Essa medida está garantida no Artigo 22, § 4º:
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: IV – restrição ou suspensão de
visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento
multidisciplinar ou serviço similar.
Além disso, no caso de incumprimento das medidas anteriores, nos termos dos
artigos 282.º, n.º 4, e 312.º (cláusula única) e do artigo 313.º, n.º III, da Lei de Processo
Penal, o agressor pode ser detido preventivamente:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: § 4o No caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do
querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação,
ou, em último caso, decretar a prisão preventiva.
5. O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
A jurisdição dos direitos das mulheres deve constar não apenas em legislações
específicas, mas também na Constituição Federal. Com a entrada em vigor da “Maria da
Penha”, a incidência de violência doméstica no país aumentou fortemente, mas não é que
as agressões familiares se tenham tornado mais frequentes, mas sim que as mulheres
deixaram de apanhar e sofrer depravação em silêncio. No entanto, as disposições da lei
ainda apresentam muitas lacunas em termos de suas funções e efeitos reais. Isso leva a
muitas dificuldades na aplicação de medidas de proteção e no monitoramento de suas
aplicações.
Um dos pontos fracos da lei é que apenas um juiz pode aprovar essas medidas em
48 horas, o que geralmente é fatal porque a pessoa fica mais violenta e furiosa ao saber
que foi condenada. Outro obstáculo é a demora da audiência, que leva pelo menos dois
meses, deixando a mulher em um papel simples. Mesmo que a lei garanta algumas
estruturas de recebimento das vítimas, como abrigos, tribunais e delegacias, esse número
não contempla a demanda diária recebida pelo estado, pois o ideal é acompanhar o
agressor em tempo integral.
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A comunicação ao Ministério Público é obrigatória. No que tange ao magistrado,
este deverá conhecer e decidir sobre o pedido no prazo legal de 48 horas (HERMANN,
2008).
Art. 18: Recebido o expediente com o pedido, caberá ao juiz no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas:
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I – conhecer o expediente e do pedido e decidir sobre as medidas
protetivas de urgência;
II – determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de
assistência judiciaria, quando for o caso;
III – comunicar ao Ministério Público para que adotem as
providências cabíveis. (JUSBRASIL).
Segundo o Instituto Brasileiro De Direito da Família a lei "Maria da Penha" pune
severamente a violência contra as mulheres e muda a cultura arraigada da masculinidade,
mas ainda há muito trabalho a ser feito. O fracasso na aplicação da lei começou com os
registros incorretos e inconsistentes do órgão responsável pelo tratamento das
reclamações, experimentou a falta de estrutura para atendimento às vítimas e, finalmente,
atingiu seu pico na ausência de uma rede conjunta de órgãos de confronto.
Portanto, as medidas de proteção visam assegurar que as mulheres sejam livres
para agir quando escolhem buscar proteção do Estado, especialmente proteção judicial
contra seus supostos agressores. Para a tomada dessas medidas, é necessário verificar a
violência contra a mulher que se desenvolve no âmbito da família ou dos familiares
envolvidos (Bruno, 2013).

No entanto, ao longo do tempo, ficou claro que a lei desempenhou um papel
relevante na contenção da violência de gênero, embora a eficácia da lei ainda não tenha
sido unificada no país, pois sua eficácia depende da institucionalização de vários serviços
o que se deu localmente de forma desigual.
5.1 Consequências pelo eventual descumprimento das medidas protetivas.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.641 / 18, que contempla a classificação dos
crimes de descumprimento de medidas cautelares, e a alteração da anterior Lei nº 11.340
/ 06-Maria da Penha, para incluir o artigo 20. A arte é especificamente introduzida no texto
anterior. O artigo 20 da Lei 11.340 / 06 menciona a possibilidade de prisão preventiva em
caso de descumprimento das medidas de proteção, consulte:
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Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução
criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz,
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante
representação da autoridade policial.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no
curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem
como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
(JUSBRASIL)
Portanto, a prisão preventiva tem caráter cautelar. Durante o inquérito policial, o juiz
dará a prisão preventiva a qualquer momento até a última sentença. Vale ressaltar que no
âmbito da violência, é necessário cumprir a Lei de Processo Penal. Requisitos do artigo 312,
do artigo 313 e do inciso III, e multas:
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.
Parágrafo único. 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) (JUSBRASIL).
De acordo com artigo 22 da Lei Maria da Penha, traz a tipificação correta em relação
do descumprimento de cada medida protetiva:
a) o descumprimento das medidas protetivas elencadas nos seus incisos II e III implica
crime geral de desobediência (art. 330 do CP), eis que substanciam obrigações de
fazer ou não fazer, o que se verifica pela leitura dos verbos (afastar-se, inc. II, facere;
proibição de condutas, inc. III, como: não se aproximar, ‘a’, não contatar, ‘b’, não
frequentar, ‘c’, non facere);
b) o descumprimento das medidas protetivas previstas nos incisos I e IV importa em
crime específico de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de
direito (art. 359 do Código Penal), pois presentes suspensão/restrição de direitos:
de porte de arma (inc. I) e de direito de visita, regulado no âmbito do direito de
família (inc. IV);
c) finalmente, o descumprimento da medida protetiva constante do inc. V do art. 22 é
atípico penal, já que o inadimplemento de prestação alimentícia resolve-se pela
execução nos termos do art. 733 do Código de Processo Civil, autorizada
excepcionalmente a prisão civil por dívida (CF, art. 5º, inc. LXVII) (SOUZA, 2018).
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O então Presidente Michel Temer aprovou o citado projeto de Gleisi Hoffmann em
3 de abril de 2018. Além de acrescentar um parágrafo ao texto legal, também acrescentou
o nº 24-A à Lei nº 11.340 / 06 (Maria da Penha), passou a vigorar a partir de 4 de abril de
2018, esta é a data de seu lançamento:
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas
de urgência previstas nesta Lei:
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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.
§ 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 (BRASIL, 2018).
O dispositivo em questão é um direito penal em branco homogêneo, pois o sentido
dos elementos normativos do tipo "julgamento judicial" é complementado pelo próprio
direito penal que constitui crime.
Assim, de acordo com a nova lei, se as medidas emergenciais de proteção
concedidas pela Justiça Cível não forem cumpridas, o caso será detido abertamente pelo
agressor e encaminhado à polícia para julgamento. De acordo com o artigo 322 da Lei de
Processo Penal, o dinheiro da fiança pode ser arbitrado pelo chefe de polícia para casos de
violência doméstica e violência familiar envolvendo mulheres. Mas isso só pode ser
aprovado por um juiz em caso de descumprimento das medidas de proteção de
emergência (artigo 24A da Lei nº 13.641 / 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a "Lei Maria da Penha" é um passo importante no sistema legislativo e
judiciário do país, já que nela participam ativamente ONGs feministas, a Secretaria Política
Feminina, o meio acadêmico, os operadores jurídicos e a Assembleia Nacional. Oferece
uma nova proteção para as mulheres e torna a situação democrática do Brasil mais humana
e moderna. Ao longo do processo de trabalho, tendo em conta a posição do advogado e
os dados fornecidos, a “Maria da Penha” parece ser eficaz no que diz respeito às
orientações que visam proteger a vítima e punir o agressor.
O surgimento da 11.340/06 é justamente para proteger, atender e garantir a
segurança das mulheres que sofrem diversos tipos de violência há muito tempo. É um
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marco e uma conquista no combate à violência doméstica e, fazendo com que a mulher se
sinta mais protegida e segura ao fazer valer seus direitos e condenar a execução. O
mecanismo de proteção integral entre a cidade, o estado e a união são essenciais para a
aplicação e proteção dos direitos das mulheres.
A pesquisa bibliográfica tem se mostrado através da pesquisa, ou seja, a violência
doméstica e a violência familiar também existem nas relações de longa duração, o que
mostra que o número de filhos não é necessariamente um dos motivos para a manutenção
da relação entre mulher e amor. Mostra que o nível de escolaridade tem muito a ver com
o ciclo da violência. A dependência de álcool e drogas também é um fator que causa e
agrava os conflitos conjugais e impede a mulher de decidir imediatamente pela
condenação do agressor. prejudica a dependência de "culpar" as pessoas, tentando Isentálo da culpa.
Prova ainda, principalmente, que a posse e o senso de propriedade relacionado às
mulheres ainda afetam muitos homens, prejudicando o sexismo e a sociedade patriarcal, o
que mostra que o motivo exato da violência na maioria dos casos é que as mulheres não
querem mais manter um relacionamento amoroso. A principal razão para isso é que ela
está em um ciclo de violência há muito tempo, e ela o suportou silenciosamente até que
ela decidiu parar com essa violência. O homem não aceita isso, e na maioria casos, o
homem ameaça verbalmente, e esta ameaça é de morte confirma a tese de que "se uma
mulher não pode ser minha mulher, então não será mulher de outra pessoa", como
acontecia há décadas, separar-se do marido ou traí-lo é crime no Brasil.
Desse modo, pode-se perceber de tudo no rosto que as vítimas da área gozam da
proteção de seus direitos, a delegacia está cumprindo a lei e sua aplicabilidade, e as vítimas
e agressores estão lidando com dependência financeira, dependência emocional, relações
familiares e paz social. No sentido de que os fatores psicológicos estão relacionados, eles
têm características e semelhantes, que formam um ciclo de violência até que a vítima não
seja mais capaz de apoiar e denunciar.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal,
1988.
Disponível
em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id
/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em 20/08/2021.
ABRAMOWICZ, Anete e MORUZZI, Andreia Braga. O plural da infância. São Carlos:
EdUFSCar, 2010.
AMARANTE, Ana Maria. Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de violência
doméstica contra homens. Conselho Nacional de Justiça, mai. 2014.

308

www.conteudojuridico.com.br

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. Ed. 4°. São Paulo: Editora
Saraiva, 2008.
ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. Ed. 5°. São Paulo: Editora Saraiva,
2012.
ARISTÓTELES. A política. São Paulo, Martin Claret, pg.280. 2010.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10ª ed., São Paulo, Malheiros, pg.793.
2000.
BURKE, Peter. A Escrita da História Novas Perspectivas. Ed. 1°. São Paulo: Editora UNESP,
1992.
CAMPOS, Amini Haddad e CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos Humanos das
Mulheres. Ed. 1°. Curitiba: Editora Jaruá, 2007.
CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra, Almedina, pg.522. 2003.
CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica contra a mulher no
Brasil.
CUNHA Rogério Sanches e PINTO Ronaldo Batista. Violência Doméstica: Lei Maria da
Penha (Lei 11.340/2006) Comentada artigo por artigo. Ed. 1°. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2007.
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006
de combate à violência doméstica e famíliar. Ed. 2°. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008.
DIAS, Maria Berenice. Justiça e os crimes contra as mulheres. Ed. 1°. Porto Alegre: Editora
Livraria do Advogado, 2004.
FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal. Ed. 1°. São
Paulo: Editora Malheiros, 1995.
HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: violência doméstica
e familiar, considerações à Lei n° 11.340/2006 comentada artigo por artigo. Ed.1 °.
Campinas: Editora Servanda, 2012. Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1993.
JÚNIOR, Heitor Piedade. VITIMOLOGIA: Evolução no tempo e no espaço. Ed. 1°.Rio de
MIRANDA, J. Manual de direito constitucional. 3ª ed., Coimbra Editora, pg.725. 2012.
MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 2ª
ed., São Paulo, Atlas, pg 583. 2003.

309

www.conteudojuridico.com.br

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. Ed. 5°. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2012.
SOUZA, Sergio Ricardo. 2008. Comentários à lei de combate à violência contra a
mulher: 2ª ed., Curitiba, Juruá, pg. 186.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

TOURINHO FILHO, Fernando Costa. Processo penal. 21ª ed. São Paulo, Saraiva, pg.486.
1999.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4316.htm.> Acesso em:.
BRASIL.
2008.
Constituição
2008.
Disponível
em:
<http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14/08/2021.
BRASIL. Lei Maria da Penha. 2006. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006 /Lei/L11340.htm>. Acesso em:
.
SANTOS, Fernando Ferreira. Princípio constitucional da dignidade humana.
Jusnavigandi, pg. 27. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/160/ principioconstitucional-da-dignidade-da-pessoa-humana.> Acesso em:

COSTA, Ana Alice. Gênero, poder e empoderamento das mulheres. 2008. Disponível em:
<https://pactoglobalcreapr.files.wordpress.com/2012/02/5empoderamento-anaalice.pdf>. Acesso em: 15/04/2021.
DEL PRIORE, Mary. Histórias e Conversas de Mulher. 1ª ed. São Paulo: Planeta, 2013.
Disponível em: http://lelivros.black/book/download-historias-e-conversas-de-mulhermary-del-priore-em-epub-mobi-e-pdf/>. Acesso em: 16/08/2021.
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. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2012.

310

www.conteudojuridico.com.br

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO COSTUME NA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VISANDO AS MUDANÇAS NA SOCIEDADE BRASILEIRA A LUZ DA TEORIA DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL
BRENDA PEDROSO: Graduanda do Curso
de Direito no Centro Universitário de Santa
Fé do Sul - UNIFUNEC.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

WALTER MARTINS MULLER
(orientador)
RESUMO: O direito deve sempre buscar acompanhar a realidade da sociedade na qual se
faz presente, desta maneira os costumes que este povo possuem, acabam tornando-se
uma regra ou então Lei, isso sendo possível analisar desde o começo das civilizações. O
direito nas primeiras civilizações, até o momento da elaboração das constituições federais
brasileiras, levando em consideração todo esse processo histórico desde a sua descoberta,
onde era colônia, até o momento de Brasil republica. Os métodos utilizados para produção
deste trabalho foram o estudo de livros sobre história do direito e colonização, artigos
online sobre o assunto e também a análise das próprias cartas maiores, desde a sua
primeira em 1824, constituição do império até a nossa última, promulgada em 1988,
conhecida como constituição cidadã, por sua grande abrangência em direitos, dentre eles
o direito a culta. Dentro deste contexto, é presente também a chamada teoria da
adequação social, que traz consigo o preceito de que apesar de uma conduta se subsumir
ao modelo legal não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida,
em conjunto ao trabalho da adequação social, os costumes abolicionistas, estes reforçando
a força do costume dentro da sociedade. O objetivo principal é frisar em como os costumes
de um povo, criam vida em um todo sua sociedade, e que o respeitar e preservar os
costumes é também conservar sua história.
Palavras-chave: História do Direito. Costumes. Sociedades primitivas. Constituição federal.
Cultura.
ABSTRACT : The law must always seek to accompany the reality of society in which it is
present, in this way the customs that these people have, end up becoming a rule or law,
this being possible to analyze since the beginning of civilizations. The law in the first
civilizations, until the moment of the elaboration of the Brazilian federal constitutions,
taking into account all this historical process since its discovery, where it was a colony, until
the time of Brazil republica. The methods used to produce this work were the study of
books on the history of law and colonization, online articles on the subject and also the
analysis of the major letters themselves, from its first in 1824, the constitution of the empire
until our last, promulgated in 1988, known as the citizen constitution, due to its wide range
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of rights, including the right to cult. Within this context, the so-called theory of social
adequacy is also present, which brings with it the precept that although a conduct falls
under the legal model it will not be considered typical if it is socially adequate or
recognized, together with the work of social adequacy, abolitionist customs, these
reinforcing the strength of custom within society. The main objective is to emphasize how
the customs of a people create life in their society as a whole, and that respecting and
preserving customs is also to preserve their history.
Keywords: History of law. Customs. Primitive societies. Federal Constitution. Culture.
Sumário: 1. Introdução; 2. História do Direito; 3. Direito nas primeiras sociedades; 4. Direito
no Brasil Colonia; 5. A elaboração da Lei Maior Brasileira; 6. Teoria Tridimensional do
Direito; 7. Teoria da Adequação Social; 8. Costume abolicionista; 9. Conclusão; 10.
Referências bibliograficas.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo elenca questões como a história do direito, em como o direito é
fruto de hábitos que acabaram tornando-se lei para certo povo, como a legislação fora se
transformando e mudando quanto ao passar dos tempos, para assim acompanhar a
sociedade e deste modo estar em consonância com o tempo atual de quem demanda de
tal.
Algo também notório a relacionar quando comentado a este assunto é de como
cada local tem sua maneira de lidar com os textos de Lei.
A legislação nada mais é que uma procura da paz entre o seu povo, o direito fora
criado exatamente com este intuito, para manter as relações entre os cidadãos da melhor
maneira possível, resumidamente é o decurso das relações sociais, ou seja, a moral e os
costumes.
Um exemplo ao qual podemos citar é a diferença cultural que possuímos no oriente
e no ocidente do globo terrestre, e essa cultura acaba influenciando diretamente em como
seus cidadãos agem, e assim impondo de certa maneira como lidarão com as situações de
esfera jurisdicional.
É evidente que há completa divergência entre o direito positivado e a sua
aplicabilidade, pois depende de diversos fatores, não apenas de um texto de Lei. Por isso
será analisado a evolução histórica desde as primeiras sociedades até os dias atuais e com
esta evolução como fica claro a importância do respeito e da utilização dos costumes na
elaboração da legislação de um povo.
2 HISTÓRIA DO DIREITO
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Quando se fala de história de direito é difícil citar com precisão uma data, ou um
período de toda a história da sociedade, existe muita discussão quanto a isto, pois não
existe um evento certo para que seja datado, o direito, até os dias atuais, está em
construção, desde que foram criadas as primeiras sociedades. O que se tem com maior
conhecimento sobre este assunto como marco, é o que se conhece atualmente como ramo
do direito civil, mais precisamente, direito de família, pois os laços familiares formariam
assim também o que temos hoje como relações jurídicas, como por exemplo nas sucessões,
como diz Wolkmer (2006, p. 18) conforme citado por Fustel de Coulanges (1983, p.182184) para escrever que o direto antigo não é resultado de uma única pessoa, pois se impôs
a qualquer tipo de legislador. Nasceu espontânea e inteiramente nos antigos princípios
que constituíram a família, derivando crenças religiosas, universalmente admitidas na idade
primitiva desses povos e exercendo domínio sobre as inteligências e sobre as vontades.
Neste sentido as sociedades foram evoluindo, estas ao longo de toda a extensão do
globo terrestre, criando com elas, seus costumes, suas próprias legislações. Com o início
das colonizações, que se deram principalmente pela sociedade europeia, começa-se então
uma espécie de divergências entre os colonizadores e os colonizados, que possuíam estilos
de vidas opostos, neste contexto Wolkmer (2006, p.17) cita em seu livro fundamentos da
história do direito desta maneira:
Não parece haver dúvida de que o processo contemporâneo de
colonização gerou um surto de pluralismo jurídico, representado pela
convivência e dualismo concomitante, de um direito “europeu
(common law nas colônias inglesas e americanas, direitos romanistas
nas outras colônias) para os não indígenas e, por vezes, para os
indígenas evoluídos; e outro, do tipo arcaico para as populações
autóctones.

Quanto mais ia-se desbravando novas terras, mais eram “descobertas” novas
sociedades e com elas suas particularidades, na sua maneira de viver e de lidar com
diversas obrigações.
3 DIREITO NAS PRIMEIRAS SOCIEDADES
O ser humano como um ser social, desde que se tem conhecimento, vive em
sociedade, e com isto começa a sentir a necessidade de estabelecer regras para que seja
possível a vida em sociedade. Antes mesmo da criação de um Estado regente, nos clãs e
tribos por exemplo já era possível notar-se a presença de normas não escritas, mesmo com
a inexistência de uma carta maior, o direito se mostrava presente e começando a dar seus
primeiros passos.
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É notório ressalvar que, mesmo que primitivos, não deve se tratar este direito como
antigo, como destaca Freitas:
“Vale ressaltar que os Direitos primitivos não podem
obrigatoriamente, ser qualificados como “antigos”. A razão para
tanto é deveras simples: muitas sociedades, até hoje organizam-se
longe dos auspícios do Estado, ainda que, oficialmente, estejam
submetidas ao seu império. É o caso dos povos indígenas, que
normalmente se encontram protegidas em reservas legais, ali
observando, em maior ou menor grau, um Direito ancestral.” (2011,
p. 31)
Para diversos povos que mesmo ainda no tempo atual, vivem “isolados” das demais
sociedades, suas maneiras de lidar com regras não mudaram, pois possuem um processo
de evolução diferente, da sociedade regida pelo Estado. Estas regras estão sempre de certa
maneira condicionadas ao cenário cultural de cada povo.
Quanto a questão das fontes, retornaremos ao ponto de que, estas partem dos
costumes como diz Freitas (2011, p. 33) conforme citado por Gillisen (2008, p.35-38) quanto
as fontes, tem-se, em primeiro plano, os costumes e as Leis não escritas, logo seguidas
pelos adágios e provérbios populares, bem como as decisões tomadas por força da
tradição.
Desta forma, segue-se a ordem cronológica, desde as sociedades primitivas,
passando pelas sociedades orientais antigas, no Egito antigo, no direito hitita, no direito
persa, no extremo oriente, na antiguidade clássica, na Grécia antiga; no tão conhecido
direito romano, no direito medieval, até chegarmos ao direito nas sociedades europeias,
que foram dominantes de muitas colonizações, levando seu ordenamento jurídico para
diversas partes do planeta, inclusive o Brasil.
4 DIREITO NO BRASIL COLONIA
No período do Brasil colônia, a administração da justiça ficava ao comando da coroa
Portuguesa, que era regido por meio de monarquia, onde o poder pertence ao Rei. Os
principais conjuntos de Leis portuguesas até o fim da monarquia foram: as Ordenações
Afonsinas, as Ordenações Manuelinas e as Ordenações Filipinas. Ordenações Afonsinas
ou também conhecido como código Afonsino, que vigorou de 1446 até 1514; as
Ordenações Manuelinas ou Código Manuelino, que vigorou de 1521 até 1595, e as
Ordenações Filipinas ou Código Filipino, que vigorou das leis editadas de 1603 até 1830,
onde foi criado o primeiro código criminal no Brasil.
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As ordenações englobavam no meio jurídico não apenas Portugal, mas também
suas colônias, no entanto, era de certa forma dificultosa a aplicabilidade na lei no território
como cita Cezario (2010) “nem todas as leis eram de fácil aplicação no Brasil (assim como
em outras colônias, onde muitas leis precisaram ser adaptadas), devido às peculiaridades
culturais ou à falta de condições (de aplicação).”

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Era difícil impor todo um “universo” novo para aqueles que ali já habitavam, toda
uma cultura chegando a eles, um mundo diferente do que estavam acostumados. Sobre
os direitos nas nações indígenas brasileiras, não se há muitas informações, no entanto, do
pouco que se sabe, é que essas populações de certa maneira tiveram seu modo de lidar
com conflitos, ou direitos, reprimidos por seus colonizados, tais quais impunham suas
regras a aqueles que estavam ali antes deles, de acordo com Freitas (2011, p. 37)
Sabe-se que a assimilação foi demasiada brutal para se reconstituída.
Ademais, raros foram aqueles que se preocuparam em juntar os
pedaços desse imenso quebra-cabeças. Deste modo, sabe-se que o
assunto acabou por não suscitar entre nossos juristas, ao contrário
do que se verificou em outros países latino americanos, o mesmo
interesse. O resultado é que são praticamente inexistentes as obras
de Antropologia Legal no mercado editorial brasileiro. Durante muito
tempo, o único manual disponível sobre a matéria foi aquele de
Robert Weaver Shirley, fruto do rol de palestras proferidas em 1977
na Universidade de São Paulo.
Fica assim, evidente, o quanto desconhecemos do assunto anteriormente a
colonização do território brasileiro e de seu povo nativo.
5 A ELABORAÇÃO DA LEI MAIOR BRASILEIRA

Dezenas e dezenas de décadas se passaram desde o começo das primeiras
civilizações, até o começo das colonizações e pôr fim a “descoberta” do que hoje
conhecemos como o Brasil. Desde que o Brasil tornou-se independente, foram elaboradas
seis cartas constitucionais, nos respectivos anos de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967,
até chegar-se a mais recente sendo a promulgada em 1988,
A Constituição Federal Brasileira de 1988, também conhecida como constituição
cidadã, prometeu como sua promulgação, elevar completamente o direito do povo
brasileiro, inclusive e sendo um ponto muito forte a cultura de sua sociedade, esta que é
constituída de uma união de vários povos. Pereira (2008) traz que “O advento da
Constituição Federal de 1988 trouxe a promessa de fomentar e proteger o “patrimônio
cultural” brasileiro, dando a deixa para a atuação decisiva das chamadas leis de incentivo
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à cultura. O fomento, visto de relance, alcançaria todo bem simbólico atinente à identidade
do povo brasileiro”. Para assim a legislação do pais, ganhar a identidade de seus cidadãos.
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Desde a Constituição Federal de 1946, que trouxe em seu artigo 174 que “O amparo
à cultura é dever do Estado” já começara a notar-se a importância desta. A cultura vem
alinhada ao costume do seu povo, podemos dar como exemplo, se um ato for sempre tido
como errado em uma sociedade, consequentemente se tornara proibido que se faça.
Posterior ao golpe no ano de 1964, o Congresso Nacional, que foi transformado em
Assembleia Nacional Constituinte, elaborou a Constituição de 1967, que deu respaldo à
ditadura militar. A constituição Federal de 1988 tentou de certo modo abranger o máximo
possível todos esses aspectos, se tornando nos dias atuais, uma das cartas maiores mais
abrangentes em direitos entre todos os países.
Em relação ao povo indígena, este que possui seu próprio capitulo em nossa carta
maior, o art. 231 traz positivado quanto: “São reconhecidos aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.” Como já comentado, quase nada se sabe sobre o povo indígena
anteriormente a colonização, nos dias atuais, é positivado a obrigação do respeito ao
costume deste povo.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 242, § 1º diz: “O ensino da História
do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação
do povo brasileiro”. Tão importante quanto respeitar os costumes na elaboração da
legislação, é também passa-la a seu povo.
A importância da preservação e respeito dos costumes, é em principal que isso é
todo o contexto de uma história, preservar seus costumes, positiva-los para posteriormente
possuir conhecimento, é também conservar memoria dessa sociedade.
6 TEORIA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO
A chamada teoria tridimensional do direito, idealizada pelo jurista Miguel Reale traz
uma espécie de divisão em três pilares sobre o direito, sendo elas fato, valor e norma. Esses
três pilares sendo responsável por edificar e constituir a legislação, a junção do valor, fato
e norma é que constitui a Lei, o doutrinador traz em seu livro filosofia do direito quanto
“ao analisar-se fenomenologicamente a experiência jurídica o Direito é estruturalmente
tridimensional, sendo percebido como elemento normativo, que disciplina os
comportamentos” Reale (1999).
De uma maneira mais aprofundada a questão do costume, é utilizado e visto do
próprio fato, o fato que é vivido dentro da sociedade e este vem a contribuir para a
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elaboração de uma lei, ou seja, esse fato se transforma em costume, ou cultura e por fim
poderá vir a tornar-se positivado na legislação, como relata Carvalho, citado por Gonzales
“a Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale, deve ser compreendida no contexto
do culturalismo jurídico, isto é, de que o Direito é filho da cultura humana, algo que decorre
do processo existencial dos indivíduos e da coletividade” ou seja, o culturalismo jurídico é
fator importante para a elaboração daquilo que será ditado a uma população, para que se
adeque a sua realidade de fato. Miguel Reale defende um Direito que seja mais condizente
onde está inserido.
Direito não é só norma, como quer Kelsen, Direito, não é só fato
como rezam os marxistas ou os economistas do Direito, porque
Direito não é economia. Direito não é produção econômica, mas
envolve a produção econômica e nela interfere; o Direito não é
principalmente valor, como pensam os adeptos do Direito Natural
tomista, por exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo é norma, é
fato e é valor (REALE, 2003, p.91).
Portanto, é importante salientar a necessidade da utilização plena dos três pilares,
para que exista a consonância da Lei que será criada, pois esta envolve diversos fatores
que vão além apenas do direito positivado. A norma vigente pretende a influenciar
efetivamente no meio social e é porque vige e influencia que se torna positiva.
Como exemplo do universo de legislações, não é possível afirmar como toda a certeza
de que os costumes sempre serão benéficos para a sociedade, e que deste modo sempre
irão funcionar de maneira correta e esperada. Dentro dessa situação de legislações que
tiveram seu rol mudado em questão do costume, podemos citar o caso da lesão corporal
leve em contraposição a Lei Maria da Penha. O art. 88 da Lei 9.099/95, colocava que “Art.
88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.”,
ou seja, dependia de representação para o início da persecução penal. No entanto, com a
adesão da Lei Maria da Penha, tal qual vem a coibir a violência doméstica, como explica
Garcez:
A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, entre outros
objetivos, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, atendendo às diretrizes preconizadas em
diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e, em
especial, ao disposto no art. 226, §8°, da Constituição Federal, onde
se lê que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de

cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações”.
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Sendo assim, o legislador, busca novos mecanismos para preconizar maior proteção.
Deste modo, a partir de 2012, o Supremo Tribunal Federal, vindo com entendimentos
contrários a essa legislação, visando o grande número crescente de violências que
aconteciam, entendeu que essa decisão não deveria depender de representação.
O Supremo Tribunal Federal, em 2012, fixou o entendimento de
que não seria razoável deixar a atuação estatal a critério da mulher,
pois a exigência dessa condição permitiria a reiteração da violência,
caso a vítima não representasse ou se retratasse da representação
oferecida, esvaziando-se a proteção pretendida pela lei, sendo, assim,
necessária a intervenção estatal desvinculada da vontade da vítima.
[...] Não demorou muito e, em 2015, com a edição da súmula 542, o
Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o mesmo entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
Assim, caberá ao Estado tratar, sem que seja necessária a representação da vítima,
para que não venha depender dela, pois em muitos casos, muitas daquelas que sofrem a
violência, sentem-se de mãos atadas.
Como no caso citado, podemos evidenciar a visão do costume e cultura, pois ele nem
sempre estará em consonância, e deverá ser modificado pelo legislador, a fim de atender
da melhor maneira possível sua sociedade
Outro exemplo prático que poderá ser citado a Lei 11.343/06, também chamada de
Lei antidrogas. Sendo infelizmente o Brasil, um pais com sérios problemas no leque geral
sobre drogas, a Lei positivada acaba sendo ineficaz na pratica, ela visou pôr fim ao tráfico
e ao consumo de drogas no âmbito nacional, não sendo, porém, eficaz quanto ao seu
objetivo. Podemos relatar o artigo 28 desta lei que diz “Art. 28. Quem adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à
comunidade; III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.”
Este crime com essa Lei, em comparação a anterior, dá apenas advertências para aqueles
que o cometerem, não tendo uma punição mais severa, como sugere Leite (2008)
Ocorre que, tais penas, além de diminuírem a carga punitiva do crime
de porte para uso próprio, tendo em vista que a revogada Lei nº.
6.368/76, previa para a mesma conduta uma pena privativa de
liberdade - detenção de seis meses a dois anos, nos termos do seu
artigo 16 - retiram o seu caráter coercitivo, presente até então com a
vigência da lei anterior que tutelava a matéria. Essas novas penas a
serem impostas ao indivíduo não intimidam o cidadão a não
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consumir drogas, causando descrédito perante a sociedade, fazendo
com que ele não mais tema as eventuais sanções penais a serem
impostas contra ele, caso queira valer-se das drogas para consumo
pessoal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Destarte, o legislador incrementou uma nova maneira, diminuindo a carga punitivo
para aqueles indivíduos que são designados apenas como consumidores, de modo a
imaginar que isso poderia ser benéfico, no entanto, quando posto na pratica, não acaba
funcionando na maneira esperada. Evidenciando o porque a legislação esta sempre em
mudanças, de modo que acompanha a sociedade e seus costumes, porém, nem sempre
irá funcionar da maneira pretendida.
7 TEORIA DA ADEQUAÇÃO SOCIAL
Adentrando mais no direito brasileiro, encontra-se como um dos princípios
constitucionais/penais, a teoria da adequação social, elaborada por Hans Welzel, pela qual
afirma-se que se uma conduta for socialmente aceita, não deverá ser vista como uma
infração, como cita Prado em seu livro Curso de Direito Penal Brasileiro
A teoria da adequação social, concebida por Hanz Welzel, significa
que, apesar de uma conduta se subsumir formalmente ao modelo
legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou
reconhecida(...) Convém observar que “as condutas socialmente
adequadas não são necessariamente exemplares, senão condutas
que se mantêm dentro dos marcos da liberdade de ação social”.
Noutro dizer: a ação adequada socialmente é toda atividade
desenvolvida no exercício da vida comunitária segundo uma ordem
condicionada historicamente. É ela portadora de um determinado
significado social, sendo expressada funcionalmente no contexto
histórico-social da vida de um povo.
Sendo assim, uma conduta que se torna rotineira na vida de uma sociedade,
passaria a não ser mais vista como uma infração, pois o costume da população a tornou
típica, nesta visão traz Magalhães (2009) conforme citado por Tolledo (1999, p. 132).
“[…] o princípio da adequação social se desdobra para alcançar
inúmeras situações nem sempre ajustadas a regras éticas. Vale dizer:
podem as condutas socialmente adequadas não ser modelares, de
um ponto de vista ético. Delas se exige apenas que se situem dentro
da moldura de Welzel, dentro do quadro da liberdade de ação social
[…]”.
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Fica evidente o quanto um ato costumeiro pode gerar impacto na sociedade em
que se faz presente, pois o habito, a constância pela maioria de um povo, o trata para
dentro de sua cultura.
Alcântara (2017) em sua dissertação a teoria da adequação social no direito penal:
aspectos controvertidos e aplicação na jurisprudência do tribunal de justiça de São Paulo,
elencou diversas questões adentrando essa teoria, ela em relação a outras teorias, em
relação a princípios do direito, como por exemplo o princípio da insignificância, mas para
quesito dessa pesquisa em si, evidenciamos uma de suas conclusões “Ações socialmente
adequadas não se confundem com ações socialmente exemplares ou habituais. Aquelas
decorrem de uma continua percepção histórico-cultural de uma generalidade de pessoas
quanto a adoção de determinado comportamento. Ou seja, há na ação socialmente
adequada uma coincidência de valores que animam o agente com aqueles desejados pela
sociedade, ainda que não sejam usuais ou exemplares” Deste maneira, não são todas as
atitudes habituais que deverão ser aceitas, mas sim aquelas que são socialmente aceitáveis
pelos valores que estas possuem, como de correto ou errôneo, a qual deverá ser punida
pelo Estado.
A teoria da adequação social, por sua vez, não se confunde com a teoria da
insignificância, seguindo a linha de pesquisa de Alcântara (2017):
A teoria da adequação social ainda se diferencia do princípio da
insignificância.
Este
constitui
um
critério
hermenêutico
intrassistêmico, pois pressupõe a intima ofensa ao bem jurídico
tutelado, centrando-se fundamentalmente no desvalor do resultado.
Aquela, por sua vez, avalia, de o extrassistêmico, a aprovação da
sociedade em relação á determinada conduta, referindo-se muito
mais ao desvalor da ação.
Sendo assim, não se confundem.
Rieger e Pozzobon (2016) destacam que “o princípio da adequação social é baseado
na ética e nos costumes sociais e foi fundamental para a evolução da teoria final da ação”.
A teoria final da ação, também proposta por Wezel, que se fixa no resultado, e que este
gera necessariamente uma responsabilização.
Bitencourt (2003, p. 17) nesta mesma linha de pensamento diz:
A tipicidade de um comportamento proibido é enriquecida pelo
desvalor social da ação e pelo desvalor do resultado lesando
efetivamente o bem juridicamente protegido, constituindo o que se
chama de tipicidade material. Donde se conclui que o
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comportamento que se amolda à determinada descrição típica
formal, porém materialmente irrelevante, adequando-se ao
socialmente permitido ou tolerado, não realiza materialmente a
descrição típica.
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Deste modo, se a conduta produzida, é de certa maneira irrelevante quanto a uma
punição, ou então a uma punição muito gravosa, esta deverá ser analisada a fim de
questionar se ela é tolerável ou não.
Masson citado por Theodoro (2015) ainda diz ensina ainda que o princípio da
adequação social determina que “não pode ser considerado criminoso o comportamento
humano que, embora tipificado em lei, não afrontar o sentimento social de Justiça”. O
que se evidencia é que, o ponto é analisar se a ação cometida pode ser aceitável pela
sociedade, sem que seus cidadãos discordem, ou até mesmo, concordem que aquela
conduta não deve ser penalizada.
Scandelari (2018), citando Prado e Carvalho lembram que a adequação social surgiu
como um instituto que busca afastar do âmbito da intervenção jurídico-penal
determinadas hipóteses não desvaloradas do ponto de vista social, nas quais as lesões aos
bens jurídicos ocorriam dentro do funcionamento normal da vida em sociedade. Se no
caso, for coerente que a atitude não vai contra valores da sociedade, que os danos não
sejam significativamente grandes, causando assim impactos relevantes, que este poderá
ser aceito.
8 COSTUME ABOLICIONISTA
Nesta mesma abordagem, existem os chamados costumes abolicionistas, ou
revogadores. Neste existem divergências entre a doutrina, as quais afirmariam que, um
costume poderia ou não, imputar na revogação de uma ação penal. Atualmente, as
vertentes doutrinárias divergem, e se repartem em três, tendo quem as aceite e quem não
aceite. No cenário atual brasileiro, muitas jurisprudências trazem a não aceitação no
costume como revogador, por exemplo no jogo do bicho
BICHO. REVOGACAO DA LEI PELO COSTUME. NAO IDENTIFICACAO
DO "APOSTADOR" OU DO "BANQUEIRO". "ENQUANTO NAO
HOUVER REVOGACAO EXPRESSA, FORMAL, PELO LEGISLADOR
FEDERAL, O JOGO DO BICHO CONTINUARA A SER
CONTRAVENÇÃO PENAL E POR ISSO A LEI TERA QUE SER
APLICADA" (DA EMENTA DO ACORDAO DO STJ, REF. AO REC. ESP.
N. 25.115-5/40, 5A TURMA, "IN" DJU 14 .5.93, P. 11788). "A
PUNICAO DO INTERMEDIADOR, NO JOGO DO BICHO, INDEPENDE
DA IDENTIFICACAO DO"APOSTADOR"OU DO"BANQUEIRO"
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(SUMULA N.(TJ-PR - ACR: 631954 PR Apelação Crime - 0063195-4,
Relator: Gil Trotta Telles, Data de Julgamento: 03/03/1994, Quarta
Câmara Criminal (extinto TA))
Neste caso, não fora aceito, porém, em relação as casas de prostituição o cenário
vem a ser oposto, o art. 229 do código penal brasileiro traz “Manter, por conta própria ou
de terceiros, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de
lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente: Pena - reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.” mas já existem jurisprudências de casos a aceitando, segundo a teoria da
adequação social
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CASA
DE PROSTITUIÇÃO. ART. 229 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE
MATERIAL. AFASTAMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA QUE
ADVÉM DA MODIFICAÇÃO DOS PADRÕES DE COMPORTAMENTOS
SOCIAIS E MORAIS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. CRIMES
PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO E À EXPLORAÇÃO
SEXUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. - Ainda que a manutenção de casa de prostituição
seja conduta típica prevista no art. 229 do Código Penal, há de
considerar-se sua atipicidade...
(TJ-RS - ACR: 70046046736 RS, Relator: José Conrado Kurtz de
Souza, Data de Julgamento: 09/02/2012, Sétima Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/02/2012).
No cenário atual, ainda não são muitos os casos em que esta teoria é aceita, no
entanto, é importante frisar que isso já está ocorrendo, e com o passar do tempo, sua
aceitação vira e deverá ser maior, para assim a sociedade e a legislação caminharem
juntas. Magalhaes cita que:
Assim, o Supremo Tribunal Federal decidirá se a sociedade pode, com
base na sua possível tolerância, no que concerne a determinados
atos, e na mudança de paradigmas, de cunho moral, afastar a
aplicabilidade prática de norma penal incriminadora, excluindo a
repressão dos órgãos estatais. Em síntese, o STF indicará o verdadeiro
alcance do princípio da adequação social e sua repercussão no tipo
penal.
O costume abolicionista, pode ser citado, como maneiras que o costume será
utilizado para abolir certa conduta, como o próprio nome já traz, auto explicando. A
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conduta é abolidia pelo costume, deste modo, envolvido dentro do rol da adequação
social.
9 CONCLUSÃO
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Na elaboração de uma legislação é necessária a análise de diversos aspectos para
que esta venha a atender sua finalidade. O ser humano como um indivíduo social, desde
que possuímos conhecimentos, sempre viveu em uma sociedade, e mesmo nas sociedades
mais primitivas, já foram encontrados evidencias que estas possuíam suas leis, para que
assim pudessem viver de forma harmoniosa.
Com o começo das colonizações, e deste modo a “descoberta” de novos povos, foi
possível notar divergências, entre o seu modo de viver e assim também de suas legislações.
No Brasil, não sendo diferente, o povo Português quando chegou a solo brasileiro,
deparou-se com seus povos nativos. Desde então, assim como as civilizações, a legislação
fora mudando para adequar-se à realidade, e neste quesito, possuímos o costume, fator
de extrema importância na elaboração de uma lei.

A designação costume provem do latim consuetudo, que diz sobre “designa tudo
que se estabelece por força do uso e do hábito” e são quanto a esses usos e hábitos que
o legislador deve lidar como necessário ao transformar em lei escrita, positivada, de modo
a fazer valer a prática reiterada da sociedade, atribuindo valor jurídico a estas. Sendo assim,
é visível como os costumes, a cultura, influenciam completamente sua sociedade, pois é
através dela que o ordenamento jurídico será moldado, de forma a atender da melhor
maneira o seu objetivo.
No cenário atual brasileiro, com a utilização e mais fácil acesso da internet, mesmo
que não chegue ainda a nem metade da população, seria importante a participação cada
vez mais ativa dos cidadãos na elaboração do que para eles será tido como lei, tal qual a
importância do chamado costume abolicionista, pois as leis devem acompanhar a realidade
social, sendo assim hábitos frequentes, que não causam um dano maior a sociedade, não
devem ser tomados como ilícitos. Quando a legislação não acompanha a realidade da
sociedade que ela está sendo imposta, acaba por sua vez se tornando de certa forma
ineficaz, e lenta. A utilização dos costumes como um patamar a legislação, traria maior
agilidade e eficácia em casos concretos.
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RESUMO: O presente trabalho realiza um entendimento entre a usucapião e o direito de
propriedade. Para tanto, iniciaremos desde a análise da usucapião romano, passando pelo
estudo sobre as teorias da posse, e por fim apresentando brevemente os procedimentos
das usucapiões extrajudicial e judicial. Assim, terá como estudo a importância desse
instituto para manter intacto o direito de propriedade protegendo também a posse. Além
de impedir que as disputas pelas propriedades retroajam a tempos antigos, com finalidade
averiguar possíveis vícios na propriedade, isso ocorre, pois, a usucapião é o modo
originário de aquisição de propriedade, ou seja, o usucapiente constitui direito à parte,
independentemente de qualquer relação jurídica com o proprietário anterior. Contudo,
existem divergências entre os pensamentos dos doutrinadores sobre o assunto, e como
elemento principal para a sua análise é o direito de propriedade e posse fica evidente que
o entendimento se mostra um pouco distante. Portanto, a metodologia utilizada para a
produção desse trabalho foi embasada em revisões literárias, traçando em pesquisas
bibliográficas, como também pesquisas realizadas em sites que discutem esta temática.
Palavras-chave: Usucapião. Propriedade. Vícios.
ABSTRACT: The present work makes an understanding between adverse possession and
property rights. For that, we will start from the analysis of the Roman usucapio, going
through the study of the theories of possession, and finally briefly presenting the
procedures of extrajudicial and judicial usucapios. Thus, it will study the importance of this
institute to keep property rights intact while also protecting ownership. In addition to
preventing property disputes from going back to ancient times, in order to investigate
possible defects in property, this occurs because adverse possession is the original mode
of acquisition of property, that is, the beneficial owner constitutes a right to the party,
regardless of any legal relationship with the previous owner. However, there are divergences
between the thoughts of scholars on the subject, and as the main element for their analysis
is the right to property and possession, it is evident that the understanding is somewhat
distant. Therefore, the methodology used for the production of this work was based on
literary reviews, drawing on bibliographical research, as well as research carried out on
websites that discuss this theme.
Keywords: Usucapion. Property. Addictions.
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1 INTRODUÇÃO
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Ao olhar o passado, percebe-se que muitos abandonaram suas terras por diversos
motivos, no entanto, essas terras não passaram a esperar pelos seus antigos donos. Como
é lógico, outros membros da sociedade com o passar do tempo, foram assumindo essas
terras em seu período de abandono e utilizando a como própria, tornando produtivas e
até mesmo vendendo-as. Isto, por óbvio, estabelece problema para todos cujo objetivo é
manter a justiça a lei e os impostos. Principalmente quando o antigo proprietário retorna
em busca da posse da coisa que acredita ainda ser seu.
Em virtude desses conflitos, entre o atual proprietário que busca estabelecer a posse
que exerce durante longos anos e o antigo dono que tenta valer seu direito de
propriedade, o Estado, no que lhe concerne, criou a figura de instituto jurídico usucapião.
Por norma, esse instituto é um modo originário de aquisição do direito de propriedade
sobre o bem imóvel ou móvel em função de ter utilizado tal bem por um certo período,
continuando incontestavelmente, como se fosse o real proprietário desse bem.
Portanto, o direito à propriedade é mantido inteiro enquanto se mantêm seguro o
direito de posse. Nos primórdios a usucapião ficou destinada à matéria de defesa, que
poderia ser atribuída aquele indivíduo que tivesse preenchido os pré-requisitos. Entretanto,
com o passar do tempo foi se estruturando a ideia de a usucapião ser aplicada como um
direito por si só, ou seja, ao momento de preenchimento necessário que não haja
necessidade de aguardar o registro do bem transferido no contencioso e entender que foi
obtido da forma original (PEREIRA, 2019).
Com o passar dos anos, enraizou-se este modo de pensamento, tornando assim, de
perfeita normalidade que os indivíduos, pela sua vez, atingindo os requisitos totalmente
legais, avancem com ações de usucapião, sem nenhuma categoria de impedimento ou
discussões. Mas a evolução dessa ideia não apenas favoreceu para que o direito seja
reconhecido em ação independente, como também que fosse aprovado em 2015 uma
emenda de lei que estabeleceu oportunidade de fazer a usucapião de maneira extrajudicial
(SOUZA, 2018).
Em vista da atual situação, surge uma pergunta: "Qual a relação entre o direito à
propriedade e a usucapião?". Para buscar a resposta dessa questão utilizaremos como base
o estudo da doutrina. Iniciando uma pesquisa histórica do instituto para buscar entender

327

www.conteudojuridico.com.br

seu desenvolvimento desde a Roma antiga, seu aprofundamento ao passar do tempo, até
chegar aos dias atuais, apresentando suas modalidades.
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2 UM BREVE RELATO HISTÓRICO DA USUCAPIÃO
A usucapião, historicamente falando apresentou seus primeiros vestígios no direito
romano nas leis das XII Tábuas, onde preliminarmente instaurou o instituto como
modalidade de aquisição de bens imóveis e moveis, no entanto, com determinado prazo
que seria de dois anos, através da usucapião ainda definido como sua apresentação “beta”.
A história afirma, que a lei das doze tabuas foi de extrema importância para toda a
sociedade romana, relevância essa, que serviu de base para as instituições romanas, ou
seja, ajudou a estruturar principalmente a constituição da república romana. A preciosidade
histórica dessa lei é tão abundante, que serviu de alavanca para estipular as primeiras
normas que buscavam tratar as classes sociais existentes naquela época relativamente,
iguais, atribuindo a cada uma dessas classes seus determinados valores.
Convém relatar que em sua origem a usucapião surgia como um estatuto de
limitações para proteger os direitos de propriedade se o proprietário não exercer seu
poder, visto que a proteção seja suspensa transferindo o domínio para outra
parte. Seguidamente algumas leis foram criadas com a finalidade de capacitar ainda mais
a segurança da propriedade.
Em seu livro Curso de Direito Civil Brasileiro Diniz (2009, p. 153). descreve
perfeitamente tais leis, como podemos observar; “A Lei Atínia a proibia para coisas
furtadas; as leis Júlia e Pláucia impediam a usucapião de coisas obtidas pela violência, e a
Lei Scribônia vedava a usucapião de servidões prediais”.
Por certo, entende-se que a usucapião tinha o objetivo de verificar determinados
vícios nas formas de aquisição do bem, quando tivesse presente a boa-fé do atual
possuidor, desta forma, esta faculdade de direito tornou-se o verdadeiro uso da
modalidade comum, tendo, apenas, uma diferença importante não poderia ser usadas por
cidadãos considerados estrangeiros, isto é, tal recurso só era de exclusividade do indivíduo
romano, tal fato esse, que o cidadão romano possuindo uma propriedade poderia
reivindicar seu poder de posse a qualquer momento, mesmo ele abandonando suas terras
anteriormente, no caso, se um estrangeiro tivesse adquirido o poder dessa coisa,
automaticamente ele perdia esse direito, com a presença do antigo dono.
Como explica, Kenedys Fernandes de Souza (2015), o instituto obteve adaptação em
seguida:
Com o passar do tempo e com a expansão do império, concedeu-se
ao possuidor peregrino que não tinha acesso à usucapião, uma
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espécie de prescrição, como forma de exceção fundada na posse por
longo tempo da coisa, nos prazos de 10 e 20 anos, servindo de defesa
contra ações reivindicatórias. O legítimo dono não mais teria acesso
à posse se fosse negligente por longo prazo, mas a exceção de
prescrição não implicava a perda de propriedade. (SOUZA, 2015,
Online).
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O pensamento sobre a usucapião foi sendo trabalhado dentro daquela civilização
pelo passar dos tempos, e criando um norte para o encontro entre a propriedade civil e
pretoriana, e então amadurecendo ideias, como, a usucapião extraordinária.
Desta mesma forma, Gimenes cita Faria; Rosenvald, apresentando que:
Em 528 d.C., Justiniano funde em um só instituto a usucapio e
apraescriptio, pois já não mais subsistiam diferenças entre a
propriedade civil e a pretoriana (dos peregrinos). Ambos os institutos
se unificam na usucapião, concedendo-se ao possuidor longi
temporis a ação reivindicatória para obter propriedade e não a mera
exceção, que não era capaz de retirar o domínio do proprietário.
(FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 396 apud GIMENES, 2017, Online).
Tendo em conta, toda essa modificação acarretou como foi citado, a usucapião
extraordinária. A primeiro momento foi determinada para diferenciar da existem-te
"ordinária". Instituto esse que para propriedade do Estado ou do imperador, em Itens
atemporais, propriedade da igreja, cidades e instituições piedosas e questões de litígio, O
prazo de prescrição especial foi estendido para 40 anos. (CORDEIRO, 2011).
3 A USUCAPIÃO NO BRASIL

Segundo Ferreira (1977a), é de domínio lógico que no direito brasileiro logo ao seu
início, a usucapião foi apresentada, seguindo as raízes do instituto nos tempos romanos,
isto é, continuando a ter a mesma ideia de execução, procurando diminuir ao máximo as
incertezas perante ao titular de domínio de um bem seja moveis ou imóveis, tal como,
assegurar a justiça social, pela aclamação dos direitos em casos de legalidade. No entanto,
em relação aos demais assuntos envolvidos como posse e propriedade de territórios, são
baseados nas leis portuguesas, nas fases colonial e imperial.
Ao refletir acerca da usucapião e suas modalidades na época, conforme a
regulamentação brasileira desde o Código Civil brasileiro em 1916, e no sistema jurídico
do atual século, contém em suas origens, raízes portuguesas, afetadas por direitos romanos
e outras normas de tal sociedade. No entanto, outras formas especiais foram sendo
gradualmente apresentadas, devido ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
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Por um determinado período da história, o maior país da América do Sul, obteve a
maioria da população predominante na zona rural, ou seja, a urbanização das pessoas não
era uma realidade até aquele momento. Atualmente, maioria da sociedade brasileira é
encontrada na zona urbana, com grandes cidades e metrópoles em praticamente todos os
estados, pressionando assim, a mentalidade legislativa, atribuído à excessiva modificação
dos aspectos sociais e coletivos sobre o individual. (CORDEIRO, 2011).
Com o entendimento de Araújo (2013), antes mesmo do primeiro Código Civil, com
base nas leis lusitanas e outras leis adversas, o nosso país adotou três espécies da
Usucapião: a prescrição ordinária, que se consumava em três a vinte anos; a prescrição
extraordinária, exigindo 30 e 40 anos; e a prescrição imemorial, estabelecendo-se em uma
presunção de aquisição, e não um modo particular de apropriação.
Entretanto, o primeiro código civil 1916, foi no que lhe concerne, remodelou a
usucapião de coisa imóvel e móvel. Diminuindo seus prazos de trinta anos para vinte anos
posteriormente. A entender esse acontecimento, o pensamento de Clóvis Beviláqua em
uma das suas obras relata que:
Consagra este artigo um preceito de grande relevância na vida
econômica. Merece que se lhe dê toda a atenção.Não introduziu o
Código uma inovação, com a regra que o artigo consagra; antes
ultimou a evolução de um instituto, que se vinha formando no direito
pátrio. Aquele que, durante trinta anos, possui um imóvel, é
considerado o verdadeiro dono, sem ter necessidade de exibir título,
nem justificar a sua boa-fé, requisitos, que se presumem.As
condições que o Código exige, são a continuidade, a tranquilidade
(objetiva) e o animus domini (subjetiva). Os trintas anos de posse
devem ser contínuos, sem interrupção, muito embora o possuidor 16
atual junte a sua posse à dos seus antecessores. A posse deve ter
atravessado todo esse decurso de tempo sem contestação. Este
respeito ou aquiescência de todos e a diuturnidade fazem presumir
que não há direito contrário ao que se manifesta pela posse, e, por
isso, deve esta ser tratada como propriedade, e assim inscrita no
registro de imóveis. (BEVILAQUA, 1906, p. 26).
Os determinados prazos do código de civil de 1916 em relação à usucapião a cima
citado, prevaleceram em vigor até o início do século XXI, onde, com novos dispositivos
constitucionais e novas formas especiais do instituto, inovaram os pensamentos sobre a
usucapião.
4 FUNDAMENTOS DA USUCAPIÃO
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Considerando, todo o contexto histórico que foi apresentado, sobre a usucapião e
sua origem, ficou claro que esse instituto, surgiu, para estabelecer um trajeto de ordem as
propriedades, ou seja, possibilitando que individuo portando boa-fé, ocupem terra que a
primeiro momento não as pertencia. Com intuito de transformar essas propriedades em
bens produtivos, sem que no futuro possa ter alguma dificuldade de exercer sua posse
devido ao retorno do antigo proprietário.
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Explicando melhor essa afirmação Andréia Ribeiro, define usucapião:
É o direito que um cidadão adquire devido à posse de um imóvel ou
móvel, por utiliza-lo por determinado tempo. É possível usucapir um
imóvel sem a existência de um contrato de compra e venda ou
existindo um contrato de compra e venda, por exemplo, nos casos
em que o imóvel foi comprado e devidamente pago, mas que o
comprador ainda não obteve a escritura definitiva, seja porque o
antigo proprietário faleceu, ou por ter adquirido o imóvel por pessoa
diferente da que consta na escritura. (RIBEIRO, 2016, Online).
Mas, apesar de existir uma função econômica e o porquê tal instituto deveria ser
aceito como algo perfeitamente normal?
Para explicar esse fato Vanessa Marques diz:
O processo de usucapião pode trazer diversos benefícios, pois,
quando se possui um imóvel regular e dentro da lei, há vantagens
como a tranquilidade de poder exercer a função de dono da
propriedade, podendo construir, reformar, ampliar, vender por
intermédio de financiamento bancário, utilizar o imóvel como
garantia e, claro, a valorização do mesmo na hora de realizar
qualquer operação. (MARQUES, 2019, Online).
Buscando uma definição logica sobre os fundamentos da usucapião, é possível
encontrar duas linhas de raciocínio. A primeira, parte de um pensamento subjetivo,
enraizando a ideia de que ouve renúncia do proprietário quanto a seu direito sobre o bem
que, por hora, é de seu domínio. Já a segunda linha de pensamento, denominada objetiva,
dá o entendimento de valor ao (usucapião) devido a suas vantagens sociais, ou seja,
oferecendo aquela terra uma função na sociedade. Ainda falando sobre a teoria objetiva,
cabe ressaltar que o tempo sana os vícios e oscilação da propriedade.
De qualquer maneira, é notório, que ambas as teorias apresentam de forma
satisfatória a justificativa da usucapião estar presente no ornamento jurídico até os tempos
atuais. Mesmo com suas diferentes visões como cita Vieira (2017) "A usucapião é um
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instituto importante no ordenamento jurídico atual e na própria sociedade, uma vez que
garante o direito à propriedade para aqueles que possuem os requisitos legais,
assegurando, pois, a função social da propriedade."
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5 TEORIAS DE POSSE
Ao analisar o tema usucapião, é de fácil raciocínio que para entender melhor tal
instituto, precisaremos, expor as teorias de posse, isto ocorre, por o tema ser totalmente
ligado a essa matéria. Para abordar esse assunto devemos citar os nomes mais importantes
para a construção da teoria de posse, Savingny e Ihering.
Em busca do conhecimento sobre Savingny, José Agostinho dos Santos Neto relata
que:
Frederich Karl Von Savigny nasceu em Frankfurt em 1779 e faleceu
em 1861, lecionou em diversas universidades e esboçou sua teoria
através da obra “Tratado da Posse” publicada em 1803, entendia que
a posse era um estado de fato, porém, isso por si só não bastava,
para ele, o possuidor da coisa deveria manifestar as vontades de
dono, ou seja, ter animus domini, em virtude disso, sua teoria ficou
conhecida como subjetiva, pois requer uma análise da vontade do
detentor da coisa, para então definir o grau de proteção concedido
ao bem em relação ao seu detentor. (NETO, 2015, Online).
O segundo nome citado pelo texto a cima é Ihering que por curiosidade seguia os
ensinamentos de Savigny, esse tal jurista e autor de muitos livros, tão relevante para o
mundo jurídico, assim como o primeiro, desenvolveu uma teoria sobre a posse, igualandose ao seu inspirador teórico.

Definindo melhor ilhering, Renato Matsui Pisciotta escreve:
Rudolph von Ihering é um dos maiores juristas da segunda metade
do século XIX. Sua contribuição para o Direito pode ser observada no
âmbito “interno” da doutrina jurídica civilista, como no debate sobre
as teorias da posse e da propriedade. Podemos também mencionar
a apreensão do utilitarismo e da sociologia evolucionista por parte
da teoria do direito subjetivo, central para o liberalismo jurídico.
(PISCIOTTA, [21--], p. 4).
Podemos afirmar, que para Savigny, a posse era a junção de dois aspectos, um
denominado objetivo e o outro de subjetivo, o elemento objetivo, caracterizou-se, como
domínio da coisa, em outras palavras, é o controle total dos bens, pois, não é possível
existir direito sem objeto. Dando continuidade à sua teoria, o próximo elemento é a
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intenção de exercer sobre a coisa um poder de interesse próprio, garantindo assim, o
direito de posse perante aquela propriedade e impossibilitando intervenção de outrem.
Com base em muito estudo sobre a doutrina, Ihering desenvolveu sua teoria,
baseada na ideia, que a posse era demonstrada pelo simples fato da utilização da coisa,
podendo ser físico ou não, isto é, apresentando a disponibilidade econômica como
manifestação da propriedade.
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Assim, como disserta Goncalves:
Para Ihering, portanto, basta o corpus para a caracterização da
posse. Tal expressão, porém, não significa contato físico com a
coisa, mas sim conduta de dono. Ela se revela na maneira como o
proprietário age em face da coisa, tendo em vista sua função
econômica. Tem posse quem se comporta como dono, e nesse
comportamento já está incluído o animus. O elemento psíquico não
se situa na intenção de dono, mas tão somente na vontade de agir
como habitualmente o faz o proprietário (affectio tenendi),
independentemente de querer ser dono ( animus domini)
(GONÇALVES, 2015, p. 23).
Concluindo essa linha raciocínio, a principal diferença entre os pensamentos de
Savigny e Ihering sobre a posse, é a composição. Para um, era necessário a presença de
duas características para determinar a posse, o domínio da coisa e a intenção de o
possuidor em ter a propriedade como sua. Contudo, para o outro, o segundo elemento
não seria de importante para consagrar o poder de posse, isto é, seria muito difícil a
comprovação da intenção, deixando como base, somente, o primeiro elemento em sua
teoria.

6 A USUCAPIÃO NO COMEÇO DO SECULO XXI
Segundo os autores citados, entende-se, que durante o tempo a usucapião, desde
sua origem na antiga Roma, passando pelo novo império romano, e na colonização do
Brasil, e até o ornamento jurídico do nosso atual século, sempre foi possível analisar
característica presentes em todos esses períodos, sendo elas: a propriedade, a posse, o
interesse público e social e por regra a preocupação com o meio ambiente.
No começo do século XXI, um marco do ornamento jurídico foi a implantação do
Código Civil de (2002). Essa novidade, além, de apresentar uma renovação as leis civis, foi
de extrema importância para o desenvolvimento do instituto da usucapião. No entanto, o
então código, manteve as formas tradicionais da usucapião, conforme, era no antigo
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código de (1916), sendo elas: a extraordinária, ordinário, e as especiais chamadas de
constitucionais, pois, era prevista na carta magna, uma rural e a outra urbana.
Neste tocante Rodrigo Silvsa Froes (2018), sobre usucapião extraordinária, explica
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que:
No artigo 1.238 do Código Civil de 2002, o legislador traz à luz a
Usucapião Extraordinária, que tem como requisito principal a posse
do imóvel por 15 anos ininterruptos. Além disso, não pode haver
por parte do proprietário original do imóvel qualquer tipo de
oposição, quer dizer, o possuidor do imóvel, que pretende adquirir
a propriedade pela Usucapião, não pode ser incomodado pelo
proprietário deste imóvel. Para este tipo de Usucapião, descrito no
artigo 1.238 do Código Civil, chamada de Usucapião Extraordinária
pela doutrina, não se exige que o possuidor tenha título ou boa-fé.
(FROES, 2018, Online).
A usucapião ordinária previsto no Código Civil (2002), tem como pré-requisitos a
posse, o justo título e a boa-fé, buscando proteger o indivíduo que adquiriu o imóvel, além
disso, apropriação precisa ser pacifica.
Sendo assim Rodrigo Silvsa Froes (2018), explica que:
Passemos agora aos requisitos da Usucapião Ordinária, descrito no
art. 1.242 do Código Civil. Para esse tipo de usucapião é
imprescindível o justo título e a boa-fé. Como falamos acima, o justo
título é qualquer documento que representa a transferência de
propriedade do proprietário do imóvel para o possuidor, então
comprador. A boa-fé, que no seu significado etiológico significa
retidão e a conduta guiada pelas boas intenções, é pressuposto do
justo título. (FROES, 2018, Online).
O analisar os dados, da usucapião especial presente no Código Civil de (2002), é de
conhecimento que foram divididas, sendo uma rural e a outra urbano. A usucapião especial
rural, visa, beneficiar quem tem tornado produtivo o seu meio rural por meio do trabalho
e do trabalho familiar, e pretende ajudar na formação de trabalhadores rurais no campo.
Dispõe o art. 191 da Constituição Cidadã:
Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área
de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando334
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a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade (BRASIL, 1988).
Entretanto, para a usucapião especial urbana, foram criados elementos essenciais a
modalidade urbana, fato que à individualiza das outras espécies da usucapião.
Portanto, como dispõe no art. 183 da Constituição Federal:
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Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural (BRASIL, 1988).
Diante do que foi exposto, entende-se que Código Civil de (2002), apresentou de
forma admirável, uma evolução para a usucapião, mais uma vez garantindo a obtenção de
direitos básicos, como o direito de propriedade, o direito à moradia e o mínimo à
subsistência, isto é, continuou formalizando a proteção às minorias e aos considerados
economicamente desfavorecidos.
7 BREVE RELATO SOBRE AS MODALIDADES DA USUCAPIÃO.
Como já foi explicado, a usucapião teve algumas alterações conforme os anos, muito
por conta da evolução das formas de sentir, pensar, agir e interagir das sociedades.
Entende-se, por meio desse estudo, que para chegar a atual estrutura, a usucapião precisou
passar por diversas mudanças, entretanto, manteve algumas das filosofias e fundamentos
em suas modificações. Cabe ressaltar, que toda essa sobrevivência da usucapião, se dá,
pela sua importância para a harmonia socioeconômica do país e proteção ao princípio da
função social.
Ao citar a usucapião atualmente, é necessário apresentar todas as formas do
instituto no presente ordenamento jurídico, afins de buscar um entendimento real da
situação. A usucapião nos dias atuais, é exposta em nosso sistema jurídico com diversas
modalidades que são elas a extraordinária, ordinária, rural, urbana, coletiva, família, bens
moveis e a mais nova espécie a extrajudicial.
No caso da usucapião extradicionaria, como já foi citado, é simplesmente a
possibilidade de um proprietário que obteve pacificamente 15 anos de propriedade
ininterrupta sem qualquer objeção, obter a aquisição. No entanto, a ordinária estípula que
a propriedade deve ser ocupada por possuídos pacificamente, sem interrupção, por dez
anos, sem qualquer oposição. A usucapião comum aplica-se a situações de boa-fé e
propriedade justa. E a usucapião rural e urbana, são a grosso modo, a aquisição de posse
em suas determinadas zonas.
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Em relação à usucapião coletiva, consta-se a posse de uma área urbana, para
população de baixa renda, com a objetivo de construir moradias, formalizando a função
socias e a defesa dos menos favorecidos.
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Sendo assim Sílvio de Salvo Venosa (2003), pontua que:
A lei cria, portanto, modalidade de usucapião coletivo, atendendo à
pressão social das ocupações urbanas. Possibilita que a coletividade
regularize a ocupação, sem os entraves e o preço de uma ação
individual de usucapião. Como já apontamos em outro artigo, a
ocupação de terrenos sempre foi a modalidade mais utilizada pela
população urbana. A lei exige que a área tenha mais de 250 metros
quadrados, com ocupação coletiva, sem identificação dos terrenos
ocupados. Na prática, até que os terrenos podem ser identificados.
Ocorre que essa identificação se mostra geralmente confusa ou
inconveniente nesse emaranhado habitacional. Note também que a
área deve ser particular, pois a Constituição da República é expressa
em proibir a usucapião de terras públicas. (VENOSA, 2003, Online).
Outra nova modalidade da usucapião encontrada atualmente é a familiar, no que
lhe concerne, busca estabelecer a propriedade de bens de até 250 metros quadrados a
serem compartilhados com o ex-cônjuge ou companheiro em caso de abandono de casa.
É necessário possuir o imóvel ininterruptamente e sem oposição por dois anos e utilizá-lo
em sua própria residência ou não de sua família.
Convém lembrar que entre as usucapiões judiciais, ainda resta a de bens moveis, no
que lhe permite é a posse de bens móveis pelo uso contínuo e ininterrupto sem oposição.
Este é dividido em uso ordinário e extraordinário. A ordinária é a posse de bens móveis por
3 anos, contínua e incontestável, incluindo propriedade justa e situações de boa-fé.
Extraordinário é a posse de bens móveis por 5 anos, contínuos e sem objeções, com a
independência da honestidade, credibilidade e justa titularidade (INVESTOR, 2019).
No Novo Código de Processo Civil foi instaurada a usucapião extrajudicial com a
finalidade de desjudicializar, quando possível, apropriação da propriedade pelo instituto
da usucapião, ou seja, não se trata de uma nova espécie, mas uma nova forma de
procedimental que busca a solução dos conflitos através desse método não judiciais,
quando atendido os requisitos. Assim como veremos as seguir.
8 A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

A desjudicialização é um acontecimento que consiste em realizar atividade que
tradicionalmente competem ao mérito judicial. Diante disso, vê-se a importância de
336

www.conteudojuridico.com.br

instaurar alternativas mais rápidas e simples para aos cidadãos sem deixar de transmitir
segurança jurídica no procedimento, visto que a ação judicial em todas as suas espécies
possui alto custo vinculados, além de pendurando vários anos em uma ação, fazendo com
que torne todo esse processo demorado.
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É importante lembrar que o processo extrajudicial da usucapião, por exemplo, não
atenua a importância do Poder Judiciário, mais sim, acentua apenas questões de alta
relevância para ser decididas pelo magistrado, passando assuntos burocráticos a
administração pública.
Para ilustrar tal situação Ambito Juridico (2014), explica que:
A desjudicialização indica o deslocamento de algumas atividades que
eram atribuídas ao poder Judiciário e, portanto, previstas em lei como
de sua exclusiva competência, para o âmbito das serventias
extrajudiciais, admitindo que estes órgãos possam realizá-las, por
meio de procedimentos administrativos. Este processo de
transferência de serviços para os cartórios extrajudiciais que antes só
poderiam ser feitos pela Justiça (desjudicialização), tem por objetivo
trazer celeridade às ações que não envolvem litígio e contribuir para
a redução da crescente pressão sobre os tribunais, que estão
abarrotados. Para que o instrumento judicial se torne célere, é
imperioso concentrar a atividade do Juiz, afastando do Poder
Judiciário questões de menor complexidade, nas quais inexistam
conflitos entre as partes. Assim, se evitaria a intervenção judicial nas
situações em que não se faz necessária. A legislação processual
necessita ser adequada a essa realidade. (AMBITO JURIDICO, 2014,
Online).
Desta forma, observa-se a importância de se incentivar a transferência de algumas
atribuições de mérito judicial à extrajudicial, que através de seus serviços contribuem para
o descongestionamento do poder judicial. Além de se traduzir em uma nova forma de
acesso à Justiça.
O código de processo civil apresentou o procedimento extrajudicial da usucapião,
sendo esse o mais recente instituto alcançado pelo fenômeno da desjudicialização. No que
lhe concerne, segundo Pessoa (2017). O texto da Lei de Registros Públicos Nº 6.015 de
1973 instituindo no ordenamento jurídico brasileiro a usucapião extrajudicial perante o
cartório de registro de imóveis, dispositivo o qual reproduzimos e passaremos ao estudo
detalhado de seu procedimento:

337

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1041 de 09/10/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Art. 1.071. O Capítulo III do Título V da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 216-A: (Vigência)
“Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca
em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do
interessado, representado por advogado, instruído com:
I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do
requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas
circunstâncias;
II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente
habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no
respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de
direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis
confinantes;
III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação
do imóvel e do domicílio do requerente;
IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a
origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o
pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.
§ 1º O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo
da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido.
§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos
imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador
competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de
recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15
(quinze) dias, interpretado o seu silêncio como discordância.
§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado,
ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do
oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso
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de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre
o pedido.
§ 4º O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital
em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de
terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em
15 (quinze) dias.
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§ 5º Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser
solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de
imóveis.
§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º deste artigo, sem
pendência de diligências na forma do § 5º deste artigo e achando-se
em ordem a documentação, com inclusão da concordância expressa
dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos
imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a
aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo
permitida a abertura de matrícula, se for o caso.
§ 7º Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o
procedimento de dúvida, nos termos desta Lei.
§ 8º Ao final das diligências, se a documentação não estiver em
ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido.
§ 9º A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de
ação de usucapião.
§ 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos
titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis
confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro
interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao
juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao
requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao
procedimento comum. (BRASIL.

2015).
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Todos os tipos de usucapião, exceto aqueles com procedimentos próprios, aplicamse às formas extrajudiciais. Em termos processuais, o legislador busca a reciprocidade com
a proteção judicial, para que o sistema tenha uma grande semelhança, para que os
procedimentos do notário e do processo judicial sigam os princípios dos procedimentos
civis constitucionais, mantendo assim a segurança jurídica. A conclusão da pesquisa, que
nos leva à conclusão de que, como prova este artigo, a usucapião no âmbito judicial é mais
para lidar com o sistema hereditário de direitos de propriedade do que com a própria
necessidade técnica.
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, pode-se concluir que o milenar instituto da usucapião criado
para resolver problemas relacionados a force e propriedade, tem a sua história, a partir da
Roma antiga, adequando-se aos fatos sociais, alcançou o Século XXI, nas civilizações
ocidentais, como importante instrumento jurídico do direito moderno e, de forma
particular, no Brasil, inserido em programas sociais governamentais (RODRIGUES, 2014,
p.76).
Sendo assim, a usucapião é o modo mais extrema de obter bens, capaz de adquirir
uma propriedade sem qualquer compensação ao proprietário anterior, mesmo para
qualquer pessoa que tenha direitos físicos sobre aquele bem. Para uma sociedade é
importante que um atual possuidor consiga a posse de uma coisa previamente
abandonada, isto é, atribuindo uma função social para aquela propriedade que atualmente
estava sem utilidade.
Portanto, embora possamos inicialmente considerar tal instituição como um fator
limitante A propriedade, na verdade, é uma instituição que fortalece a propriedade
eliminando suas incertezas. Pelo mesmo motivo, mas também porque dá grande ênfase à
funcionalidade, o sistema brasileiro vem inovando a possibilidade de propriedade social,
Se não houver litígio, permitir usucapião por meio de um tabelião Extrajudicial. Esta
usucapião por menor que seja sua complexidade, deve-se dar preferência porque traz
todas as vantagens projetado para ser usado sem grandes riscos ou disputas.
Entende-se nesse trabalho, a expectativa de que as reflexões postas nesta pesquisa
alcancem os objetivos levantados e, como modesto legado para consultas e pesquisas,
possa servir de ferramenta na atividade acadêmica, acrescentando conhecimentos, nos
contornos desse contexto, como, despertar, na esteira da evolução, o devido espírito do
direito como instrumento de justo desenvolvimento da sociedade e eficiente proteção à
propriedade e meio ambiente (RODRIGUES, 2014, p. 76).
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